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 Bab X meliputi penyakit dan gangguan terkait 

organ respiratoris termasuk yang disebabkan 

infeksi dan agen luar tertentu, di antaranya 

pajanan okupational. 

 Kategori infeksi paru TB ada di Bab I

 Flu apakah virus teridentifikasi ataupun tidak 

ada di Bab X
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Diperlukan perhatian khusus:
 Rentang kategori pada Bab X antara J00 – J99
 63 kategori dari 100 telah teralokasi
 Bab terbagi dalam 10 blok
 Tiga kategori bertanda baca *

J17*;  J91*  dan  J99*

 Pada edisi 2006 akan muncul tambahan J09 
untuk Avian Flu (Flu burung)
Flu Mesiko (Flu babi) sampai tahun 2009 ini 
belum ditentukan kodenya.
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Manakala suatu kondisi respiratoris terpapar 
dengan satu atau lebih dari satu kondisi yang 
tidak dirinci di Indeks alfabetis, gangguan 
terkait harus diklasifikasi ke bagian anatomik 
yang lebih rendah. 
Contoh: 
Tracheobronchitis dikode sebagai bronchitis 
(J40) dan bukan tracheitis disertai bronchitis 
(J04.1 + J40), karena secara anatomis bronchus 
terketak di bawah trachea.
Peraturan pengkodean ini akan ditemukan 
pada permulaan Bab X ini.
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Walau demikian dalam keadaan praktis, Indeks 

meliputi banyak kemungkinan kombinasi 

anatomik.

Contoh:   pharyngotracheitis (J06.8)

laryngotracheobronchitis (J40)

tracheobronchopneumonia (J12 – J18) 

dan akan mengarahkan pengkode untuk 

dapat menentukan kode yang akurat.
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 Seksi terkait acute respiratory infecion (J00-J06)
ditata secara anatomis, mulai dari hidung 
sampai larynx

 Bronchitis yang tidak rinci akut atau kronik 
dianggap akut apabila usia pasien di bawah 15 
tahun, dan disediakan kode J20.9

Abses paru pada pneumonia yang organisme 
penyebabnya tidak dirinci diberi kode J85.1
Apabila penyebabnya diketahui, kondisi 
diklasifikaikan ke blok J10-J16
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 Pleurisi tanpa disertai efusi atau TB dini akan 

terklasifikasi ke simtom Bab XIII (R09.1).

Pleurisi dengan efusi terklasifikasi di J90 

Pleural effusion, NEC.

Pleurisi TB akan dijumpai di Bab I 

Abses paru dengan pneumonia, organisme 

penyebabnya belum dirinci diberi kode J85.1, 

apabila penyebabnya telah dirinci maka 

dikode sesuai blok J10-J16.
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Mengenal berbagai kondisi gangguan sistem 

pernapasan.

Memahami pentingnya pengaruh keterangan  

akut atau kronis, atas atau bawah, usia pasien.

Mampu menentukan kode gangguan sistem 

pernapasan dengan tepat.

Mampu menentukan kode dagger yang harus 

melengkapi kode asterisk-nya.

Mampu memanfaatkan additional code yang 

diperlukan.
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“ISPA”

 Infeksi saluran pernapasan akut atau atas? 

ICD membedakan kode untuk:

- Acute upper respiratory infection (J00-J06)

dari 

- Influenza and pneumonia (J09-J18)

- Acute lower respiratoty infection (J20-J22)

- Chronic lower respiratory diseases (J40-J47) 
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Umumnya di pelayanan rumah sakit dikode 
J44.0 atau J44.1.

 J44.- digunakan untuk:

- Chronic bronchitis dengan asthma atau 
emphysema atau dengan obstruksi jalan napas

- Emphysema dengan bronkitis kronis

- Asthma dengan bronkitis kronik atau obstruksi 
saluran jalan napas.
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 Note: Bronchitis apabila tidak dijelaskan akut atau 
kronik, usia pasien di bawah 15 tahun harus 
diberi kode acute (akut).  J40  J20.-

 Di ICD-10 Volume 3 (indeks alfabetis) (77; 83)

Bronchitis (diffuse)(fibrinous)(hypostatic) 
(infective)(inflammatory)(membranous)
(with tracheitis) (15 years of age and above) J40 
- with
- - influenza....

- under 15 years of age – see also Bronchitis 
acute or subacute
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 J01.-, J02.8, J03.8, J04.-, J05.-, J32.- J37.-,  

J86.-, dilengkapi perintah “Use additional 

code (B95-B97), if disired, to identify 

infectious agent”.

 J68.-, J70.-,  diikuti perintah “Use additional 

external cause code (Chapter XX) if desired,

to identify cause”
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Kode nama jenis kuman penyebab bisa 

ditambahkan pada:

- J01.- ;  J02.8;  J03.8;  J04.-;  J05.- ;  

J32.- ;  J36.x;  J37.-;   J86.-

Kode additional external cause bisa ditam-

bahkan pada:

- J68.-;  J69.-;   J70.-;    
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 J99*   Respiratory disorders in diseases 

classified elsewhere

Digit-karakter- ke 4 adalah untuk menjelaskan 

jenis penyakit utamanya. 

J99.0*  Rheumatoid lung diseases (M05.1†)

J99.1* Respiratory .... in other diffuse con. tis.

Jenis penyakitnya macam-macam.

J99.8* Respiratory .... in other diseases class.

elsewhere.

Jenis penyakitnya juga macam-macam
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 1. Subglottic edema

 2. Bronchitis (usia 10 tahun)

 3. Aspiration pneumonitis after inhaling food 

whilts eating in restaurant

 4. Antracosis and TB of lung (confirmed by 

X-ray and sputum microscopic)

 5. Nasopharyngeal polyp
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