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DESKRIPSI

 Kategori dalam Bab IV dari E00 s/d E90

 Ada 73 dari 91 yang tersedia sudah terisi

 Bab dibagi dalam 8 blok

 Ada 2 kategori bertanda *

E35*   dan  E90* 

 Termasuk ke Bab ini adalah:
◦ Gangguan kelenjar endokrin (E00-E35)

◦ Gangguan Nutrisional (E40-E64)

◦ Gangguan Metabolisme (E65-E90)
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DESKRIPSI  (Lanjutan-1)

 Gangguan kelenjar endokrin dikelompokan 
berdasarkan anatominya.

 Sebagian kode di Bab IV ini bisa 
dimanfaatkan sebagai additional code, 
untuk merinci aktivitas fungsional neoplasm.

 Suatu kode tambahan (additional) bisa 
dimanfaatkan untuk merinci adanya 
retardasi mental yang terkait dengan 
defisiensi zat jodium 
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DESKRIPSI  (Lanjutan-2)

Cara memanfaatkan kode tambahan 
dijelaskan
dalam instruksi.

 E10 – E14, yakni blok pada diabetes mellitus,
dirinci dalam insulin-dependent DM (IDDM) 
dan 
insulin- non-dependent DM (NIDDM) istilah 
diagnosis yang sering digunakan, dan 
mencakup kategori DM tipe I (IDDM) dan 
type 
II(NIDDM).
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TUJUAN

 Mampu mengenal kode kondisi berbagai 
gangguan endokrin, nutrisional dan 
metabolisme

 Mampu mengenal berbagai kondisi berikut 
kode gangguan kelenjar tiroid dan paratiroid.

 Mampu mengenal cara penentuan berbagai 
kode kondisi rinci diabetes mellitus  

 Mampu mengenal cara penentuan kode tepat 
berbagai peringkat kondisi malnutrisi 

 Mampu mengenal dan memilih kode 
gangguan metabolisme.
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ENDOKRIN

 Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang 
menyekresi sekret (produk kimiawinya) 
langsung masuk ke aliran darah (tanpa 
melalui saluran). 

 Sistem endokrin adalah sistem yang 
terdiri dari kumpulan kelenjar penghasil 
hormon (zat kimiawi, yang diperlukan 
tubuh  agar bisa berfungsi normal) 
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HORMON

 Hormon meregulasi laju metabolisme tubuh, 
pengembangan dan pertumbuhan seksual.

 Kelenjar endkrin diregulasi oleh hormon-hormon 
trophic yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary
yang dipengaruhi oleh hormon hypothalamus 
otak. 

 Hormon di dalam aliran darah akan ditrans-
portasi menuju ke organ dan jaringan di seluruh 
bagian tubuh. 
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SISTEM ENDOKRIN

1. Adrenal cortex distimulasi oleh ACTH 
memproduksi hydrocortisone yang 

berefek luas pada metabolisme 
tubuh, juga memproduksi androgen dan 
aldosterone yang mempertahankan 
tekanan darah dan keseimbangan 
garam dalam tubuh.

2. Pancreas menyekresi insulin dan 
glucagon yang mengontrol utilisasi 
glucose tubuh 
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SISTEM ENDOKRIN  (Lanjutan-1)

3. Parathyroid menyekresi hormon paratiroid     
yang mempertahankan kadar calcium 
(kalsium) di dalam darah.

4. Pituitary menyekresi hormon yang 
menstimu-lasi adrenal, tiroid, produksi sel 
pengatur pigmentasi kulit, dan gonads.

Pituitary juga menyekresi hormon 
perumbuhan, antidiuretiks, prolactin dan 
oxytocin. 
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SISTEM ENDOKRIN  (Lanjutan-2)

5. Ovaries memproduksi hormon-hormon 
estrogen dan progesterone yang mem-
pengaruhi aspek multipel  fisiologi wanita.
Proses ini dikontrol oleh hormon-hormon 
gonadotropic dari pituitary.

6. Thyroid memproduksi hormon-hormon 
thyroxin, triodothyronine dan calcitonin 

yang menstimulasi metabolisme tubuh, 
produksi panas tubuh, dan pertumbuhan 
tulang. 

Aktivitas tiroid dikontrol TSH produk 
piruitary.
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SISTEM ENDOKRIN  (Lanjutan-3)

 7. Testes memproduksi testosteron sebagai 
jawaban terhadap stimulasi 

gonadotropins
yang dihasilkan oleh pituitary. Kombinasi 
dari gonadotropins dan testosterone 
menstimulasi produksi sperma serta 
pengembangan lain-lain karakteristik 

pria.

Gangguan yang disandang kelenjar endokrin 
adalah: kondisi akibat hypo- atau hyper-
fungsinya. 
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DIABETES MELLITUS 

 Diabetes mellitus
Kondisi yang timbul akibat gangguan 
pankreas tidak mampu memproduksi cukup 
insulin atau sama sekali tidak 
menghasilkannya. 

Insulin adalah hormon yang 
bertanggungjawab terhadap  absorpsi glucose 
ke dalam sel tubuh untuk menghasilkan 
energi yang diperlukannya, dan mengirimnya 
ke sel hati dan sel lipid untuk disimpan 
hyperglycaemia  polyuria, polydispsia, dan 
polyphagia (Trias diabetica)
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DIABETES MELLITUS (Lanjutan)

 Akibat tubuh tidak mampu menyimpan 
glucose 
 penurunan berat badan dan lelah. 

 DM dapat mengakibatkan terjadinya 
gangguan metabolisme lipid dan percepatan 
terjadinya degenarasi pembuluh darah yang 
kecil-kecil.

 Ada 2 tipe DM yakni: DM tipe I (banyak pada 
usia < 30 tahun), dan timbulnya cepat, 
sedangkan DM tipe II (banyak pada usia >40 
tahun) dan timbulnya gradual.
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DIABETES  INSIPIDUS 

 Satu kondisi yang jarang ditemukan. Pada 
Diabetes insipidus juga ada tanda polyuria 
dan
polydipsia. 
Timbul akibat kegagalan kelenjar piruitary 
menyekresi hormon antidiuretika (ADH). 
Secara normal hormon ini akan bekerja  
mengurangi air yang lewat ke ginjal untuk 
mempertahankan laju keenceran darah.
Gangguan pada pituitary umumnya akibat 
cedera atau tumor.
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DIABETES INCIPIDUS (Lanjutan):

 Pada kasus tertentu walau jarang, bisa 
saja terjadi Nephrogenic Diabetes 
Insipidus, akibat gagal ginjal respond 
terhadap laju kadar normal ADH. Ini 
umumnya kongenital, namun bisa juga 
akibat pyelonephritis.

 Terapi: antidiuretic hormon sintetis. (ini 
tidak efektif untuk berbagai penyakit 
nephrogenic).
Dieet harus rendah garam dan terapi obat 
yang dapat memperlambat gejala haus.
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KODE ICD untuk DM 

 IDDM, NIDDM, malnutrition-related DM 
dibeda-kan dengan karakter ke-3nya, 
sedangakn komplikasi DM-nya dijelaskan dan 
terinci dengan penambahan karakter ke-4. 

(276-277) Tersedia .0.9 subkategori ke-4.  

Contoh: NIDDM nephropathy

Kodenya:             E11.2

Tipe DM-nya Komplikasi 
nephropathy

(Kategori 3-karakter)          (Sub-kategori karakter ke-4)

16



Pengkodean Diabetes Mellitus

 Diabetes

- tipe I – insulin dependent (IDDM)

- tipe II – non-insulin dependent 
(NIDDM)

[276 – 277]

- IDDM dan NIDDM diwakili oleh kode 
tingak karakter-3, dengan jenis 
komplikasinya diwakili oleh karater 
ke-4
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Komplikasi DM

 Karakter ke-4 yang dibubuhkan ke kode 
E10 – E14:
- .0 dengan koma atau .1 dengan 

ketoacidosis
- Komplikasi sistem organ tubuh, .2 renal,

.3 opthalmic, .4 neurologis, .5 peripheral 
circulatory

- .7 dengan komplikasi ganda (multiple)
- .8 ada komplikasi 
- .9 tanpa komplikasi

Dengan demikian, pernyataan diagnosis 
harus jelas ada atau tidak ada 
komplikasi!
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Pengkodean Sindroma Defisiensi 
Iodium Kongenital

[272]
E00  Congenital iodine-deficiency 
syndrome

Includes: endemic conditions associated 
with environmental iodine deiency either 
directly or as a consquence of maternal 
iodine deficiency. Some of the ....

Use additional code (F70 – F79), if desired, 
to identify associated mental retardation.
Excludes: subclinical iodine-deficiency 

hypothyroidism 
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Pengkodean Malnutrisi

 Blok E40 – E46 (Malnutrition secara khusus 
dikaitkan dengan kondisi kronik karena diet  
yang insufisiensi atau inappropriatness, dan 
umumnya terukur dalam pernyataan berat 
badan pasien berdasarkan standard yang 
digunakan/diterapkan di masing negara.

ICD-10 menyertakan keterangan NOTE pada 
paragraf pembukaan Blok untuk membantu 
pengklasifikasian malnutrisi yang tepat.
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Latihan Bab IV

1. DM tipe II dengan (terkait) angiopathy 
perifer, kaki kiri

2. Cystic fibrosis, masuk rawat akibat 
bronkitis pseudomanas kronik

3. Obesitas terkait Prader-Willi Syndrome
4. Medullary carcinoma kelenjar tiroid 

dengan 
hyperparathyroidism

5. Gouty arthropathy, tumit dan lutut kaki 
kiri.
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