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DESKRIPSI

- Rentang kategori dari D50 – D89 

- 34 dari 40 kategori sudah teralokasi

- Ada 9 exclusion di bawah judul

HIV dikode di Bab I.

- Bab III ini dibagi menjadi 6 blok, 

3 di antaranya berkaitan dengan 

anaemia

- Ada 2 kategori bertanda asterisk (*)

D63*,  D77*,  
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TUJUAN

Mengenal istilah penyakit yang berkaitan dengan 
gangguan darah, organ pembentuk darah dan 
gangguan mekanisme imunitas.

Mampu menentukan dengan tepat kode penyakit 
yang berkaitan dengan darah, organ pembentuk 
dan gangguan mekanisme imunitas.

Memahami kekhususan klasifikasi anemia, 
gangguan pembekuan darah dan imunitas.

Mampu menemukan kode ber-daggar yang harus 
mendampingi dua kode D63* dan  D77*.
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Anemia
Anemia dibagi menjadi kategori:

- Anemia Nutritional  (D50 – D53)

- Haemolytic Anemia (D50-D59)

- Aplastic and other Anemia (D60-D64)

Apabila penyebabnya obat  silahkan 

tambahkan nama obat penyebabnya.

Ada beberapa koreksi isi pada D68 dan D69 
yang bisa diperoleh pada Cummulative 
Official Updated To ICD-10, 20th Jan. 2006. 
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Coagulation (Pembekuan darah)

 Koagulasi darah adalah mekanisme utama 
darah membeku. 

 Koagulasi darah melibatkan seseri aktivitas yang 
komplek di dalam plasma darah.  

 Plasma adalah bagian yang cair dari darah.

 Hasil akhir koagulasi adalah terbentuknya formasi 
substansi yang disebut fibrin yang tidak larut, 
yang menjadi bagian kerangka bekuan darah.
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Coagulation (Pembekuan Darah) (Lanjutan-1)

 Kondisi darah normal akan menggumpal dalam 
waktu beberapa sekon bila kulit terluka. 

 Proses penggumpalan darah terjadi dua tahapan: 

1.   pengaktivan sel platelets

2. formasi serabut/filament fibrin yang 
terbentuk dari perubahan kimiawi protein 
dan fibrinogen yang larut, dan ada di 
dalam darah, yang akan membentuk 
bekuan yang padat.
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Coagulation (Pembekuan Darah) (Lanjutan-2)

 Konversi fibrinogen menjadi fibrin adalah langkah 
akhir dari “coagulation cascade” yang 
merupakan seseri reaksi yang terjadi dalam darah  
saat terpicu oleh cedera jaringan disertai 
atkivasi sel darah platelet.

 Defek pembekuan darah:  - bisa herediter 

- bisa juga acquired. 

 Kondisi perdarahan (haemorrhage) 

- bisa primer 

- bisa juga sekunder.
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Hemorrhage (Bleeding) (Perdarahan)  

 Perdarahan/kondisi kehilangan darah melalui 
sistem sirkulasi bisa disebabkan:

- cedera atau 

- gangguan perdarahan,  

bisa:

- eksternal (nampak dari luar) 

- tersembunyi  internal dalam 
tubuh. 
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Hemorrhage (Bleeding) (Lanjutan)

 Kehilangan darah > dari  10% total volume 
darah tubuh bisa mengakibatkan gejala:

- shock  kode ICD: ... (497; 540)

- pusing (headache ) kode ICD: ...     (253; 275)

- pingsan (faintness) kode ICD: ...     (221; 240)

- pucat pasih  (pallor)kode ICD: ...     (424; 662)  

- berkeringat (sweating)kode ICD: ... (517; 562)

Perhatikan alfabet kode istilah di atas: Apakah istilah di 
atas ini sebutan nama penyakit gangguan darah?
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Perhatikan Excludes 
di bawah Judul Bab III

 Excludes:

autoimmune dis. (systemic) NOS  (M53.9)

certain cond. orig. in the perinatal period

(p00-P96)

complications of pregnancy, childbirth and 
the puerperium (O00-O99)

congenital malformations, deformations and

chromosomal abnormalities (Q00-Q99)

dst. ...
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AUTOIMMUNE  DISORDERS

 Gangguan autoimmune timbul akibat reaksi 
sistem imunitas individual terhadap organ 
atau jaringan milik sendiri.

 Fungsi Sistem Imune adalah jawaban/reaksi 
tubuh terhadap aksi mircoorganism atau 
protein asing, dengan menghasilkan antibodi 
atau mengsensintisasi sel limfosit, yang akan 
mengenal  dan menghancurkan penyerang/aksi 
(protein asing) terkait.

11



AUTOIMMUNE (Lanjutan):

 Gangguan autoimune timbul manakala reaksi-
reaksi yang tidak dapat dijelaskan, muncul dan 
menentang sel  dan jaringan tubuhnya 
sendiri,  sehingga menghasilkan berbagai 
bentuk gangguan.

Contoh: Penyakit autoimun, antara lain:

- rheumatoid arthritis kode ICD ...  (58; 61)

- IDDM  kode ICD: ... (157;171)

- SLE  kode ICD: ... (338; 369)
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THALASSEMIA   (TALASEMIA)

 Kelompok gangguan darah yang berkaitan dengan 
kesalahan produk hemoglobin yang disentesis di 
sumsum tulang yang diperlukan dalam  
pembentukan eritrosit  sel eritrosit menjadi 
rapuh dan mudah hemolysis sehingga 
menimbulkan anemia hemolytic.

 Gangguan darah jenis ini banyak ditemukan di 
daerah: regio Mediterranean, Timur Tengah, Asia 
Tenggara, dan dalam keluarga yang berasal dari 
daerah tersebut. 
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THALASSEMIA (lanjutan-1)

 Produk hemoglobin abnormal pada thalassemia 
timbul karena gene defektif yang diturunkan. 
Yang paling umum adalah produksi  beta-chains 
(autosomal  recessive pattern) yang  beta-
thallasemia minor, atau thalassemia trait (tidak 
pernah menjadi gawat).

 Apabila kedua gene orang tua defektif, maka 
yang terjadi adalah thalassemia mayor, atau 
disebut juga Cooley’s anemia. 
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THALASSEMIA (lanjutan-2)

 Pada kedua orang tua yang minor trait masing 
turunannya  berkesempatan ¼  menjadi mayor. 

 Alpha-thalessemia agak kurang dibanding beta-
thalassemia.  Apabila ada reduksi produksi alpha-
chain, kondisi kekurangan Hb-nya tidak 
kompatibel untuk bayi bisa bertahan hidup, dan  
akan meninggal beberapa jam post natal
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THALASSEMIA (lanjutan-3)

 Terapi: 

- Transfusi darah, 

- Splenectomy  (pada anak yang 
usianya lebih lanjut)

Komplikasi:  

- kadar Fe di organ dalam berlebih 

- cirrhosis hepatis kode-ICD: 

- DM dan kode-ICD:

- gagal jantung     kode-ICD:
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HEMOPHYLLIA (HEMOFILIA)

 Penyakit gangguan perdarahan yang herediter akibat 

defisiensi protein khusus darah.

 Hemofilia terjadi pada anak laki-laki.  Gejala pertama 

adalah mudahnya terkena perdarahan pada sendi, 

bisa spontan bisa juga post cedera.

 Pada tahun-tahun kini, frequensi masalah yang dihadapi 

hemofilia tercampuraduk dengan insidens AIDs, akibat 

langsung dari terapi untuk mengatasi kondisi terkait 

(transfusi darah terkontaminasi HIV).  
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HEMOPHYLLIA (Lanjutan)

 1/10.000 pria terlahir dengan hemofilia. Darah 

kekurangan faktor VIII yang esensial bagi proses 

pembekuan darah, akibat gene yang defektif 

(sex-linked) (diturunkan ke satu anak laki dan semua 

anak perempuannya yang menjadi carrier)  

 Tindakan kecil di antaranya: cabut gigi bisa menim-bulkan 
gangguan.  Perdarahan sering pada sendi 

dan otot, menimbulkan rasa sakit hebat, mengakibatkan 

deformitas sendi (lutut, tumit), perdarahan di organ 

dalam bisa terpapar sebagai hematuri.
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Soal Praktek BAB III 

1. Hypogammaglobulinemia   (280; 305)

2. Thalassemia major   (532; 579)

3. Hypochromic-microcytic anemia  (44; 46)

4. Hyperimmunoglobulin E (Hyper-IgE) syndrome (520; 565)

5. Thrombotic thrombocytopenic purpura  (467; 509)

6. Thrombocytopenia   (533; 580)

Lakukan analisis kualitatif isi rekam medis  
pastikan diagnosis kasus yang akan dikode        
termasuk kondisi yang excludes atau tidak!
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Soal  Praktik Bab III  (Lanjutan)

7. Anemia akibat malaria vivak kronik

8. Anemia pada kanker lambung

9. Haemophaocytic syndrome, terkait penyakit 
infeksi

10. Methemoglobinemia akibat keracunan 

logam berat.

Perhatikan penentuan kode anemia yang timbul 
akibat kondisi atau penyakit kronis lain-lain.
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