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UNDANG-UNDANG 

tentang 

KEDARURATAN
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2020



U07.1 untuk diagnosis 
Positif
U07.2 untuk diagnosis
tak terkonfirmasi atau
inkonklusif

Pengumuman WHO 
terkait Kode Emergency 

untuk Covid-19

http://www9.who.int/classifications/icd/covid19/en/



Dalam ICD-10 Online version
terdapat Exclusion :
Kode Emergency itu adalah
kode yang diperuntukkan bagi
kasus-kasus yang masih
belum jelas etiology dll, dan
dalam sistem informasi
mungkin masih belum
tersedia kode khususnya.

Perhatikan keterangan pada
kategori U00-U49 dan
khususnya pada kategori U07
sendiri





Jadi kode tersebut dapat digunakan pada keadaan darurat
(emergency) dan dapat digunakan berdasarkan instruksi WHO,
pada kondisi darurat dan di sahkan oleh Undang-undang atau
regulasi, meski belum masuk dalam sistem informasi kesehatan
elektronik.



Perhatikan pula adanya kode tambahan (additional code) dan adanya exclusion 
(pengecualian) pada kasus Coronavirus. 



Dalam publikasi yang disampaikan oleh CDC disebutkan bahwa untuk
pelaporan secara resmi (masuk dalam sistem informasi) direncanakan tgl
1 Okt 2020 dengan addendum penuh ditambahkan pada Maret 2020.

Utk pedoman koding sementara, CDC menerbitkan ICD-10-CM interim
coding guidance : (https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm)



Dapatkah U07.1 digunakan 
sebagai kode untuk COVID-19 

Di Indonesia ?

Penulis belum menemukan petunjuk penggunaan kode terkait COVID 19 
di Indonesia, yang sudah terpublikasi adalah pengumuman dari WHO 

tentang penggunaan kode emergency 
http://www9.who.int/classifications/icd/covid19/en/

Dan pedoman koding sementara dari CDC ICD-10-CM interim coding 
guidance : (https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm)

https://www.cdc.gov/nchs/icd/icd10cm.htm


Contoh kasus :
Kode emergency yang
mengalami perubahan
adalah infeksi virus ZIKA

Kode Emergency adalah kode sementara selama belum
dapat dimasukkan ke dalam kategori yang spesifik dalam
ICD 10. Ada kemungkinan perubahan kode tersebut di
masa mendatang.



Pada tahun 2016, virus Zika masuk dalam kode emergency U06



Pada ICD versi Online 2019 sudah tidak menjadi kode U06  lagi. 
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