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DESKRIPSI   

• Bab ini meliputi kondisi-kondisi yang menyerang 
janin dan bayi baru lahir, berawal dalam masa 
perinatal 

• Masa perinatal (definisi WHO, ICD) adalah masa 
dari usia janin 28 Minggu sampai 7 hari setelah 
lahir. 

• Masa neonatal adalah dari usia bayi sejak hari 
pertama kelahiran sampai usia 28 hari 
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   DESKRIPSI   (Lanjutan-1) 

• Rentang kategori dari P00 – P96 

 

• Dari 100 kategori yang tersedia telah 56 
teralokasi. 

 

• Ada 1 (satu) inclusion tunggal pada permulaan 
Bab disertai 5  (lima) exclusion. 
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  DESKRIPSI  (Lanjutan-2) 

• Bagi gangguan  terkait lama usia masa gestasi 

 berserta pertumbuhan janin, berat badanlah  

 yang menduduki prioritas utama, dibanding usia  

 kehamilan (gestasi), sebagai patokan ukuran  

 maturitas bayi. 

 

• Ini disebabkan berat badan sebagai ukuran  

 lebih objektif dibanding dengan usia masa  

 gestasi, yang bisa salah terkalkulasi.  
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  DESKRIPSI   (Lanjutan-3) 

• Contoh:   

  P07 adalah untuk kondisi gangguan terkait  

 masa gestasi pendek  dan berat badan rendah,  

 NEC, disertai Note pada permulaan kategori,  

 yang bisa dimanfaatkan sebagai pemandu   

 penentuan kode, yang diambil manakala, terkait 
data berat badan bayi berikut usia masa gestasinya 
diketahui pasti. 
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   DESKRIPSI   (Lanjutan-4) 

• P10 – P15  

 Trauma lahir terklasifikasi pada 6 kategori yang 
diatur sesuai efek fisis akibat cedera , contoh di 
antaranya:  

  P10.2  Intraventricular haemorrhage  

     due to birth injury 

  P11.3  Birth injury to facial nerve 

  P13.8  Birth injury to other parts of skeleton 

  P15.0  Birth injury to liver 8 



    DESKRIPSI  (Lanjutan-5) 

• P35 – P39 

 Infeksi khusus terkait periode perinatal,  

 termasuk hanya infeksi kongenital dan  

 penyakit parasitik dan infeksi yang didapat  

 di dalam uetrus atau yang muncul saat  

 kelahiran. 

 Ada perkecualian tertentu pada ini dan ada  

 Note yang jelas mengenai kategori yang tepat.  
9 



   DESKRIPSI   (Lanjutan-6) 

• Pengkode hendaknya merujuk ke halaman  

 [1235 – 1238; 1189 – 1192]  Volume 1 untuk  

 mengenal definisi yang terkait kematian  

 perinatal sebelum menjalankan pengkodean  

 perinatal ini. 

 

• Kode P adalah untuk rekam medis bayi. 

 

• Sedangkan kode O adalah untuk rekam medis ibu. 
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TUJUAN 

• Mengenal definisi perinatal dan berbagai istilah 
gangguan terkait bayi perinatal. 

• Mampu menentukan kode gangguan perinatal 
dengan presisi, akurat dan tepat. 

• Mampu membedakan kode gangguan perinatal 
yang kongenital dan yang herediter. 

• Mampu menentukan kode diagnoses morbiditas 
perinatal dan mortalitas.  

11 



Perinatal 

• Yang berkaitan dengan period sebelum atau saat 
setelah lahir (dihitung sejak diatas 28 minggu 
dalam kehamilan sampai minggu pertama 
setelah lahir)  

 

• Perinatal mortality adalah paparan statistis 
tentang jumlah stillbirth (lahir mati) dan 
kematian  bayi yang terjadi di minggu pertama 
postnatal. 
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Respiratory Distress Syndrome 

• Gangguan paru yang menimbulkankesulitan 
bernapas; kondisi tersebut sangat “life threathening 
deficiency O2” dalam darah. 

 Keadaan ini sering terjadi pada bayi premature 
yang jaringan parunya rusak akibat cedera atau 
kondisi penyakit.  

 RDS merupakan penyebab umum kematian bayi 
premature. 

  RDS  (bayi baru lahir)  Kode ICD: ... 
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Icterus = Jaundice 

• Kekuningan pada kulit dan mata yang timbul akibat 
akumulasi pigment bilirubin di dalam darah, dan 
merupakan tanda dari suatu gangguan dari hepar dan 
sistem biliary (empedu). 

 Ada 3 tipe jaundice: hemolytic, hepatocellular dan  
    obstruktif.  

 Jaundice pada bayi neonatum adalah hasil kapasitas hepar 
yang kurang untuk bisa mengambil bilirubin 

• Pada hemolytic jaundice jumlah bilirubin yang dihasilkan 
terlalu banyak untuk bisa diproses hepar, akibat beratnya 
hemolysis eritrosit  . 

 

 Icterus   Kode ICD: ... 
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Apgar score 

• Satu sistem yang diciptakan oleh Virgina Apgar 
(anesiologist Amerika) untuk mengasses/ menaksir 
kondisi bayi baru lahir. 

 Ada 5 tahapan tampilan yang discore pada 1 menit 
dan 5 menit post natal.  

 Tampilan yang diukur: pernapasan, laju detak 
jantung, warna, tonus otot dan reaksi motoris (yang 
terpenting adalah laju pernapasan dan detak 
jantung).   

   Apgar score 5    Kode ICD: ... 16 



Apgar Score  (Lanjutan) 

• Masing tampilan diberi nilai 0 sampai 2  total 
score bernilai 10.  

  

 Score rendah 0 sampai 3 menunjukkan bayi tidak 
bernapas, atau laju detak jantung terlalu lambat 
 emergensi untuk resusitasi.  

  

 Score 7 sampai 10 menunjukkan bayi dalam 
keadaan sehat.  
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Cyanosis 

• Warna kebiru-biruan pada kulit dan selaput 
mukosa (mulut) akibat terlalu banyak Hb 
(hemoglobin) yang deoxygenated.  

• Cyanosis mudah nampak pada kuku tangan dan 
kaki, bibir dan lidah. 

• Pada bayi neonatus (walau jarang) dikaitkan 
dengan gangguan jantung kongenital  darah 
tidak dipompa ke paru (tidak memperoleh O2), 
melainkan langsung mengalir ke seluruh tubuh. 

   Cyanosis  Kode ICD: .... 19 



Meconium  

• Feces (tinja) kental, lengket berwarna hijau-
hitam yang ke luar dari bayi baru lahir pada hari 
pertama  sampai hari kedua. 

 

• Meconium mengandung empedu, mukus, dan 
sel intestinal yang lepas.  

 

• Setelah bayi menyusu, maka feces akan berubah 
warna dan kosistensinya. 
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  Meconium  (Lanjutan) 

• Kadangkala meconium masuk ke cairan ketuban di 
dalam uterus (banyak terjadi pada bayi yang fetal 
distress dalam proses persalinan)  atau yang 
postmature (> 40 hari) 

 

• Meconium dalam air ketuban dapat terinhalasi 
oleh fetus  menyumbat jalan napas dan 
merusak paru. 

 

• Pada bayi dengan cystic fibrosis, meconiumnya 
pekat sekali dan  intestinal obstruksi. 
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 Soal Praktik Bab XVI 

 1. Low birth weight – by weighted 900gr. 

  (BBLR) 

 2. Fetal death 

 3. Congenital hydrocele 

 4. Feeding problems of newborn 

 5. Birth injury to spine 

 6. Bayi cyanosis, white asphyxia APGAR score  
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Soal Praktik Bab XVI (Lanjutan) 

 7. Bayi dalam keadaan icterus fisiologis 

 8. Bayi cengeng akibat kurang minum ASI 

 9. Bayi  icterus karena polycythemia 

 10. Lahir sudah meninggal (Stillbirth) 

 11. Ileus akibat meconium 

 12. Bayi baru lahir kejang-kejang 
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