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DESKRIPSI

 Rentang kategori dikelompokkan dari mulai  

A00 – B99.

 Ada 171 dari 200 kategori yang telah terisi. 

 Terbagi dalam 21 blok

 Beberapa penyakit infeksi dan parasitik ada yang 
terklasifikasi di Bab lain.

 Ada 5 (lima) exclusion di bawah judul Bab. 

 Ada pengecualian terhadap exclusion

presumpsi asal infeksi dan non-infeksi
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Bab I  (Lanjutan-1)

 Tuberkulosis berkode A15-A16 dilengkapi dengan 
metode konfirmasi diagnosisnya.

 B20-B23 disertai subkategori karakter ke-4

 Panduan tersedia bagi infeksi campuran parasit

plasmodium 

 B90-B94 adalah kode Sequelae (gejala sisa)
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BAB I  (Lanjutan-2)

 B95-B97 digunakan sebagai kode tambahan bagi 
kondisi terklasifikasi di tempat (Bab) lain

 Kata ‘Certain’ yang muncul di Judul Bab 
mengindikasikan bahwa tidak semua penyakit 
infeksi yang menyerang sistem organ tubuh 
terklasifikasi di Bab I, kode penyakit infeksi tertentu 
ada di Bab lain sesuai organ yang terserang.
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TUJUAN

Mengenal dengan baik perbedaan kode bagi penyakit 
infeksi menular akut dan kronis, TB, 

HIV-AIDS, Hepatitis viral,  dll.

Mengenal sebutan berbagai mikroorganisme penyebab 
penyakitnya

Mengenal pengkodean dengan tanda baca 

dagger ( † ) dan astrisk  (*)

Mengenal arti sequelae

Memahami cara mencari kode diagnoses infeksi 
menular yang benar.
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Instruksi Pemanfaatan Kode Tambahan (Additional Code)

 Kode-kode pada Bab I  ini digunakan bersama

dengan kode dari Bab lain, apabila disertai 

instruksi:

“Use additional code to identify infectious 
agent is given”

Jalankan perintah ini agar diagnosisnya lebih 

rinci dan informatif.
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Contoh:

Diagnosis: UTI akibat kuman E coli.

Kode ICD-10: (298; 325) Infection UTI  N39.0 

[690; 670] N39.0  Urinary tract infection, site

not specified

Ada keterangan:

Use additional code (B95-B97), if desired, to 
identify infectious agent. 

 [178-179; 162]  B96.2  E. coli as the ....

MDx: N39.0  B96.2
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Mengkode HIV

 Tersedia:

- R75 – untuk hasil tes inclusive, atau 
untuk ibu HIV +  (positif) 
namun penyakitnya tidak terkonfirmasi 

pada bayinya.

- Z21 – untuk kasus dengan tes HIV 
positif, namun tidak termanisfestasi 

simtomanya, hanya digunakan untuk
admisi yang tidak ada hubungan dengan HIV.
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HIV  Baca ICD Volume 2 
(Halaman 112 – 114,  119-121)

 Pasien dengan gangguan sistem imunitas karena HIV, 
terkadang memerlukan terapi untuk > dari satu 
gangguan dalam episode asuhan yang sama. 

Contoh: TB dengan Cytomegalovirus infections. 

Kode untuk kategori dan subkategori tersedia di 
Blok HIV disease. 

Beri kode subkategori yang tepat bagi kondisi utama 
yang ditentukan oleh dokter pengasuh.   
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HIV  (Lanjutan - 1)

 Apabila kondisi utama telah terekam 

HIV dengan penyakit multiple, maka 

subkategori .7 dari B20-B22 bisa diterapkan.

Kondisi terklasifikasi ke dua atau lebih 

subklasifikasi dari kategori yang sama 

harus dikode subkategori .7 dari kategori 

yang relevan.  
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HIV  (Lanjutan - 2)

 Subkategori B22.7 digunakan manakala 

kondisinya terklasifikasi ke 2 (dua) atau 

lebih kategori dari kode B20-B22.

Kode additional dari Blok B20-B24 bisa 

dimanfaatkan, bila dianggap perlu, untuk 

mengspesifikasi kondisi individu yang ada 

di dalam daftar.

11



HIV  (Lanjutan - 3)

 Pada kasus yang jarang, manakala kondisi 

yang terkait jelas tejadi sebelum Infeksi HIV, 

keadaan kondisi kombinasi tersebut tidak dikode 

dan harus berdasarkan Rule yang ditentukan.

Contoh:

HIV disease and Kaposi’s sarcoma

ICD-10: B21.0 
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Contoh 2:

 Toksoplasmosis dan cryptococcosis pada

pasien HIV

ICD-10:  B20.7 (HIV d. result. in multiple infections) 

B20.8 (HIV disease resulting in other 
infectious & parasitic diseases)

dan  B20.5 (HIV disease resulting in other 
mycoses)

bisa digunakan sebagai kode tambahan 
(additional codes) bila diperlukan.
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Contoh 3

 Kodisi utama: HIV disease with 
Pneumocystis carinii pneumonia,

Burkitt’s lymphoma and oral 

candidiasis

Kondisi lain: -

ICD-10: B22.7 HIV disease resulting in 

multiple disease (B22.7)

Additional codes B20.6 dan B21.1 dan 
B20.4 bisa digunakan sebagai 

kode tambahan.
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Mengkode HIV (Lanjutan-1)

 B23.0 – digunakan untuk penyakit akut

peserta diagnosis HIV, umumnya 

penyakit aktual yang terlebih 

dahulu terkode B23.0 adalah 

diagnosis sekunder.

 Apabila tidak menginginkan penggunaan kode 

ganda (multiple codes), maka gunakan kode

B20-B27 secara tunggal.
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Mengkode HIV (Lanjutan-2)

 Kode subkategori B20-B23 adalah kode
4-karakter satu-satunya yang dapat 
dimanfaatkan negara-negara yang meman-
faatkan kode karakter-4 versi ICD-10.

Apabila tidak menginginkan penggunaan 
kode optional subkategiri karakter-4, maka
kode yang diambil dari bagian lain klasifikasi 
harus diterapkan sebagai kode tambahan,
untuk mengidentifikasi hasil kondisi khususnya.  
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Mengkode HIV (Lanjutan-3)

 Pada Contoh 1:

HIV disease and Kaposi’s sarcoma

ICD-10: B21.0  dan beri kode C46.9,

untuk Kaposi’s Sarcomanya. 

 Pada Contoh 2:

MDx: B20 dengan kode tambahan B58.9

(toksoplasmosis) dan B45.9 (cryp-
tococcus, unspecified)
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Mengkode HIV (Lanjutan-4)

 Apakah mau menggunakan kode subkategori 

karakter-4 atau pengkodean ganda (multiple) 

untuk identifikasi kondisi khususnya,  merupakan 

kebijakan setempat yang harus ditentukan 

sebelum pengkodean ICD-10 mulai 

diimplementasikan. 

 Pengimplementasian pengkodean harus 

didahului dengan pemahaman terkait pentingnya 

uniformitas sebutan diagnoses. 
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Uniformitas Sebutan Diagnosis

CONTOH:

Di suatu rumah sakit menentukan bahwa semua diagnosis 

diare (diarrhea) adalah diare karena infeksi. Pengkode harus 
memberi kode diare terinfeksi.

Apabila ada diare yang bukan karena infeksi, 
maka dokter harus menuliskan di RM pasien,

diagnose: Diare non infeksi.

Pengertian ini harus dipahami oleh semua dokter
sebagai nara sumber utama informasi diagnosis klinis, 
yang produknya akan diberi kode ICD-10.
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Mengkode HIV (Lanjutan-5)

 B20-B24 digunakan apabila komplikasi atau 
manifestasi HIV terdiagnosis.

Gunakan sebagai diagnosis sekunder dengan 
kode diagnosis primernya.

Tidak bisa menggunakan R75 atau Z21 untuk 
pasien yang stadium HIV-nya telah 

terkonfirmasi.
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Gastroenteritis Infeksi
 Kode diagnoses GE dibedakan antara:

- infeksi atau non-infeksi, 

- akut atau kronis,

- jenis kuman penyebabnya:

- bakterial,

- virus, atau

- parasitik

- GE akibat gangguan pencernaan tidak 
terkategori di Bab 1
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Tuberculosis

 Termasuk penyakit infeksi yang banyak 
ditemukan di Indonesia.

 Kode TB sistem respiratoris dibedakan antara kasus TB 
yang terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan kuman 
atau histologisnya (A15.-), dengan yang tidak 
terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan demikian 
(A16.-).

 Kode kategori TB yang menyerang sistem organ 

lain (A17.- dan A18.-) berbeda dengan  kode kategori 
TB sistem organ respiratoris. 

Kategori  A19.- khusus untuk miliary TB
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Hepatitis viral
 Kode hepatitis yang ada di Bab 1 hanyalah hepatitis 

viral: hepatitis viral A, B, C dan lain-lain. Kategori 
hepatitis bukan karena infeksi viral akan ditemukan di 
Bab K (Bab Penyakit Sistem Digestif).

 Khusus Hepatitis B dibedakan dengan ada tidaknya 
disertai hasil pemeriksaan laboratorium terkait 
delta-agentnya (AU-antigennya). Pengkode harus 
mengevaluasi melalui analisis kualitatif RM-RK pasien 
terkait, ada atau tidak hasil pemeriksaan 
serologinya. (RM = rekem medis = medical record, RK 
= rekam kesehatan = health record)
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Lain-lain

 Variola: perhatikan keterangan di baris bawah 
halaman (150; 135).

 Sequelae: perhatikan Note di halaman (177; 
161)

 Nama-nama agen penyebab infeksi: perhatikan 
Note di halaman (178; 162)

 Tersedia A99 khusus untuk other infectious diseases 
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B81.1   Creutzfeldt-Jacob disease

Penyakit yang bisa menyebar luas namun jarang, 

memberi gejala pre-senile dementia, yang disertai 

tanda adanya pelunakan dan destruksi jaringan otak 

yang menjurus  ke koma dan kematian. 

Rute penularan belum diketahui pasti, yang jelas 

bisa ditransmisi ke hewan percobaan di 

laboratorium, dan petugas kesehatan yang 

menangani jaringan saraf dan sekreksi dari sisakit 

harus ekstra berhati- hati. 
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B81.1   Creutzfeldt-Jacob disease (Lanjutan)

Yang paling terkenal adalah yang ditemukan 

pada encephalitis domba dan bentuk 

spongioform encephalo-pathy pada ternak 

sapi, yang diduga akibat diberi makan 

carcases domba terinfeksi oleh scrapie, 

terutama dari jaringan limfoid dan saraf carcases. 

Penularan ke manusia melalui konsumsi 
daging masih dalam penelitian.
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Sequelae

 [177; 161]  Sequelae of infectious and parasitic 
diseases (B90-B94)

Note:  Kategori ini digunakan untuk kode kondisi pada 
kategori A00-B94 sebagai penyakit penyebab  gejala sisa 
(sequelae) yang memiliki kedudukan (kode) sendiri di 
sistem klasifikasi ini.

“Sequelae” meliputi kondisi yang khusus; termasuk 
kelompok kondisi ini adalah late effects dari penyakit
yang terklasifikasi  ke kategori  tersebut, manakala  
terbukti bahwa penyakit penyebabnya sudah tidak 

hadir lagi.   

Perhatikan Rules Morbiditas dan Mortalitas dan 
panduan di ICD-Vol. 2
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SEQUELAE  (B90-B94)

 B90.- Sequelae of tuberculosis

(B90.0; B90.1; B90.2; B90.8 dan B90.9)

 B91.x Sequelae of poliomyelitis

 B92.x Sequelae of leprosy

 B94.- Sequelae of other and unspecified 
infectious and parasitic disease

(B94.0; B94.1; B94.2; B94.8 dan B94.9)

Contoh:   Sequelae TB sistem saraf:  B90.0

Sequelae TB respiratory & Unspec. TB: B90.9

Sequelae poliomyelitis:  B91.x
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Soal Praktik Bab I

1. Chronic viral hepatitis C
(Hepatitis viral C kronik)

2. Congenital syphilis in an 18-month old child
(Sifilis kongenital, bayi 18 bulan)

3. Non-infective diarrhoea in a 3-week old infant
(Diare non-infektif pada bayi usia 3 minggu).

4. Tuberculosis of lung, confirmed
(TB paru, terkonfirmasi)

5. Axillary cutaneous abscess
(Abses di kulit ketiak)
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Soal  Praktik  Bab I (Lanjutan)

6. GED infeksi

(Gastroenteritis dehydration due to infection)

7. Ascariasis dengan gangguan usus 

(Ascariasis with intestinal complication)

8. Campak dengan komplikasi pneumonia

(Measle complicated by pneumonia)

9. Gejala sisa post infeksi poliomyelitis akut

(Sequelea of acute poliomyelitis)

10. Penyakit infeksi kaki-mulut

(Foot-mouth disease)
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