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1. Tổng quan về CDA 

1.1 CDA là gì 

Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) là một tiêu chuẩn đánh dấu tài liệu đặc tả 
cấu trúc và ngữ nghĩa của các “tài liệu lâm sàng” phục vụ mục đích trao đổi, chia sẻ dữ 
liệu. Tài liệu lâm sàng là một tài liệu ghi chép lại các quan sát và dịch vụ y tế, với các đặc 
điểm sau đây: 

• Có tính lâu dài – Tài liệu lâm sàng tiếp tục tồn tại trong một trạng thái không 
thay đổi, trong một khoảng thời gian được xác định bởi các yêu cầu của địa 
phương và của pháp luật (LƯU Ý: Có một phạm vi về tính lâu dài riêng cho tài 
liệu lâm sàng, không phụ thuộc vào độ lâu dài của bất kỳ thực thể tài liệu CDA 
XML được mã hóa nào). 

• Có đơn vị quản lý – Tài liệu lâm sàng được duy trì bởi một tổ chức được giao 
trách nhiệm quản lý 

• Có thể phải xác thực – tài liệu lâm sàng tổng hợp các thông tin có khả năng 
được chứng thực theo luật pháp 

• Ngữ cảnh –Tài liệu lâm sàng xác định bối cảnh mặc định cho các nội dung của 
nó. 

• Tính toàn vẹn – Việc xác thực một tài liệu lâm sàng áp dụng cho toàn bộ tài liệu 
chứ không chỉ áp dụng cho từng phần của tài liệu đó mà không kèm ngữ cảnh 
đầy đủ của tài liệu. 

• Con người đọc được – Tài liệu lâm sàng phải cho phép người đọc được. 

Một tài liệu CDA là một đối tượng thông tin được định nghĩa đầy đủ có thể bao 
gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và các nội dung đa phương tiện khác. 

1.1.1 Các nét chính của CDA 

Các nét chính của CDA bao gồm: 

• Các tài liệu CDA được mã hóa bằng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML). 
(LƯU Ý: Khi các công nghệ triển khai thay thế khác khả thi, các yêu cầu tuân 
thủ thích hợp sẽ được công bố, để trong tương lai cú pháp không bị hạn chế vào 
ngôn ngữ XML) 

• Các tài liệu CDA lấy ngữ nghĩa có thể xử lý được bằng máy từ Mô hình Thông 
tin Tham chiếu HL7 (RIM) và dùng các Kiểu dữ liệu HL7 Phiên bản 3. 
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• Đặc tả CDA rất giàu ý nghĩa và linh hoạt. Các mẫu ở cấp tài liệu (Document-
level), cấp đầu mục (section-level) và cấp mục nhập (entry-level) có thể được 
dùng để giới hạn đặc tả CDA chung (xem Chữ “A” trong “CDA” (§ 1.2.2 )) 

1.1.2 Phạm vi của CDA 

Phạm vi của CDA là sự chuẩn hóa các tài liệu lâm sàng phục vụ mục tiêu trao đổi. 
Định dạng dữ liệu của các tài liệu lâm sàng bên ngoài ngữ cảnh trao đổi (ví dụ, định dạng 
dữ liệu dùng để lưu trữ các tài liệu lâm sàng) sẽ không được đề cập trong tiêu chuẩn này. 

Các tài liệu CDA có thể được truyền tải trong các bản tin HL7 được thiết kế để 
truyền tải các tài liệu lâm sàng. Mặc dù đặc tả chi tiết các bản tin đó nằm ngoài phạm vi 
của CDA, tiêu chuẩn này có áp đặt các yêu cầu về việc đóng gói các tài liệu CDA trong 
bản tin HL7 (xem Trao đổi tài liệu CDA trong các bản tin HL7 (§ 3)). 

CDA không đặc tả việc tạo hay quản lý các tài liệu, mà chỉ đặc tả việc đánh dấu 
trao đổi chúng. Mặc dù có thể sử dụng trực tiếp lược đồ CDA trong phạm vi tài liệu biên 
soạn này, nhưng việc sử dụng này không phải là mục đích chính của đặc tả CDA. 

Quản lý tài liệu đặc biệt có phụ thuộc qua lại với các đặc tả CDA, nhưng việc đặc 
tả các bản tin quản lý tài liệu lại nằm ngoài phạm vi của CDA. (Để xem thêm thông tin, 
tham khảo Mối quan hệ của CDA với các tiêu chuẩn truyền tải bản tin của HL7 (§ 
1.2.6)). 

LƯU Ý: Nhiều ủy ban hiện đang phát triển các đặc tả tài liệu có cấu trúc có vài 
phần trùng lặp với đặc tả CDA. Ủy ban Kỹ thuật Tài liệu có cấu trúc, kết hợp với Ủy ban 
Xuất bản và các ủy ban khác, hiện đang phát triển thêm một chương về Hạ tầng Tài liệu 
có cấu trúc để làm rõ các quan hệ này và chương này sẽ có trong các bản ban hành sắp 
tới. 

1.1.3 Các mục tiêu và nguyên tắc thiết kế 

Mục tiêu của CDA bao gồm: 

• Ưu tiên cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân 

• Cho phép triển khai một cách hiệu quả về chi phí trên phổ hệ thống càng rộng 
càng tốt 

• Hỗ trợ trao đổi các tài liệu mà con người có thể đọc được giữa những người sử 
dụng, bao gồm các hệ thống có mức độ phức tạp về kỹ thuật khác nhau. 

• Thúc đẩy sự tồn tại lâu dài của toàn bộ thông tin mã hóa theo cấu trúc này. 
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• Tạo khả năng sử dụng nhiều ứng dụng xử lý sau trao đổi 

• Tương thích với nhiều ứng dụng tạo văn bản 

• Thúc đẩy các trao đổi không phụ thuộc vào cơ chế truyền gửi hay lưu trữ bên 
dưới 

• Chuẩn bị thiết kế tương đối nhanh chóng 

• Cho phép các nhà  hoạch định chính sách kiểm soát được các yêu cầu thông tin 
của họ mà không cần mở rộng tiêu chuẩn này. 

Việc xem xét các mục tiêu ở trên dẫn đến nhiều nguyên tắc thiết kế như sau: 

•  Kiến trúc này phải tương thích với XML và HL7 RIM 

• Kiến trúc này phải tương thích với các dạng biểu diễn thông tin y tế phát sinh từ 
các ủy ban khác của HL7 

• Các rào cản kỹ thuật để sử dụng kiến trúc phải được tối thiểu hóa 

• Kiến trúc đặc tả dạng biểu diễn của các thực thể cần thiết để trao đổi 

• Kiến trúc phải áp đặt các ràng buộc hoặc yêu cầu một cách tối thiểu về cấu trúc 
và nội dung tài liệu cần thiết để trao đổi 

• Kiến trúc phải có khả năng tăng quy mô để phản ánh được các đánh dấu ở dạng 
tinh như các văn bản và dữ liệu được mã hóa có cấu trúc rất cao 

• Các đặc tả tài liệu dựa trên kiến trúc này phải có thể đáp ứng được các ràng 
buộc và yêu cầu được đưa ra bởi các cơ quan chuyên ngành, cơ quan thương 
mại hoặc pháp luật. 

• Đặc tả tài liệu cho việc tạo và xử lý tài liệu, nếu dự kiến để trao đổi, phải khớp 
với kiến trúc trao đổi này 

• Các tài liệu CDA phải cho phép con người đọc được khi sử dụng các trình duyệt 
và chương trình điều khiển in ấn nhận biết XML phổ biến và thường được triển 
khai rộng rãi và tờ mẫu (style sheet) CDA chung được viết bằng một ngôn ngữ 
tờ mẫu chuẩn. 

• Sử dụng các tiêu chuẩn mở 
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1.2 Các khái niệm chung của CDA 

1.2.1 Các thành phần chính của một tài liệu CDA 

Mục này có vai trò là một phần giới thiệu tổng quan về các thành phần chính của 
một tài liệu CDA, tất cả các thành phần này sẽ được mô tả lại với chi tiết đầy đủ hơn 
trong các phần sau. Mục đích ở đây là giúp người đọc làm quen với các khái niệm bậc 
cao để hỗ trợ việc đọc hiểu các mục sau này. 

Các thành phần chính của một tài liệu CDA mẫu được trình bày trong ví dụ khung 
dưới đây. (Lưu ý rằng nhiều thành phần bắt buộc bị thiếu để đơn giản hóa ví dụ. Xem 
phần Các mẫu (§ A) để có thêm một ví dụ tương ứng chi tiết hơn). 

Tài liệu CDA được bao bởi phần tử <ClinicalDocument>, và có chứa một đoạn 
mào đầu (xem phần Header - Đoạn mào đầu (§ 4.2 )), và một phần thân (xem Body - 
Phần thân (§ 4.3 )). Đoạn mào đầu nằm giữa các phần tử <ClinicalDocument> và 
<structuredBody>, nó định danh và phân loại tài liệu, đồng thời cung cấp thông tin về xác 
thực, cuộc gặp, bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan. 

Phần thân chứa báo cáo y khoa, và có thể là một đối tượng nhị phân lớn (blob) 
không cấu trúc, hoặc có thể bao gồm các thẻ đánh dấu có cấu trúc. Ví dụ sau thể hiện một 
phần thân có cấu trúc, được bao bởi phần tử <structuredBody >, và được chia thành các 
phần tài liệu được lồng ghép theo cách đệ quy. 

Mỗi đầu mục tài liệu CDA được bao bởi phần tử <section>. Mỗi đầu mục có thể 
chứa một khối tường thuật đơn nhất (xem phần Khối tường thuật đầu mục (§ 4.3.5)), và 
một số lượng bất kỳ các mục nhập (entry) CDA (xem Hành động nhập (§ 4.3.6 )) và các 
đường tham chiếu bên ngoài. 

Khối tường thuật CDA được bao bởi phần tử <text> trong phần tử <section>, và 
phải chứa phần diễn dịch nội dung con người đọc được. Xem thêm phần Khả năng con 
người đọc được và diễn dịch các tài liệu CDA (§ 1.2.3 ) và Tuân thủ CDA (§ 1.3 ) để biết 
các nguyên tắc điều chỉnh sự biểu diễn của khối tường thuật, và các yêu cầu tuân thủ đối 
với bên khởi tạo khi tạo ra khối tường thuật, và bên nhận khi diễn dịch nó. 

Trong một đầu mục của tài liệu, khối tường thuật biểu diễn nội dung cần diễn dịch, 
trong khi các mục nhập CDA biểu diễn nội dung có cấu trúc được cung cấp để xử lý thêm 
bằng máy tính (ví dụ các ứng dụng hỗ trợ ra quyết định). Các mục nhập CDA thường mã 
hóa nội dung có trong khối tường thuật của cùng đầu mục đó. Ví dụ biểu diễn hai mục 
nhập <observation> của CDA, và một mục nhập <substanceAdministration> chứa mục 
nhập <supply> được lồng ghép, mặc dù có nhiều mục nhập CDA khác được định nghĩa. 
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Các mục nhập CDA có thể lồng ghép và có thể tham chiếu đến các đối tượng bên 
ngoài. Các tham chiếu bên ngoài CDA luôn xảy ra trong ngữ cảnh của một mục nhập 
CDA. Phần tham chiếu bên ngoài đề cập đến nội dung tồn tại bên ngoài tài liệu CDA này, 
ví dụ một hình ảnh, một thủ tục, hoặc một quan sát khác (được bao trong phần tử <Quan 
sát bên ngoài>. Các tài liệu được tham chiếu bên ngoài không được bao quát trong phần 
xác thực của tài liệu tham chiếu đến nó. 

Ví dụ 1: 

<ClinicalDocument> 
   ... CDA Header ... 
 <structuredBody> 
  <section> 
   <text>...</text> 
   <observation>...</observation> 
   <substanceAdministration> 
    <supply>...</supply> 
   </substanceAdministration> 
   <observation> 
    <externalObservation>... 
    </externalObservation> 
   </observation> 
  </section> 
  <section> 
   <section>...</section> 
  </section> 
 </structuredBody> 
</ClinicalDocument> 

1.2.2 Chữ "A" trong "CDA" 

Khái niệm “các bậc” CDA trong CDA Phiên bản 1, được dự kiến là một bộ thứ 
bậc các XML DTD hoặc Lược đồ XML để đạt các mục tiêu liệt kê ở trên (xem phần Các 
Mục tiêu và Nguyên tắc thiết kế (§ 1.1.3)). Hệ thống thứ bậc này hình thành lên một 
“kiến trúc - architecture”, do đó có chữ “A” trong “CDA”. 

Trong khi khái niệm các bậc trong CDA Phiên bản 2 giữ nguyên, thì cách tiếp cận 
trong việc biểu diễn các thứ bậc này đã thay đổi. Đặc tả hiện thời bao gồm một Lược đồ 

8 
 



CDA XML duy nhất, và kiến trúc phát sinh từ khả năng áp dụng một hoặc nhiều tập hợp 
thứ bậc các Mẫu HL7, điều này giúp hạn chế sự đa dạng và tính linh hoạt của CDA. 

LƯU Ý: CDA có thể được ràng buộc bằng các cơ chế định nghĩa trong phần Tinh 
chỉnh và Địa phương hóa HL7 phiên bản V3. Các quy chuẩn về kỹ thuật của HL7 
(ví dụ, đặc tả mẫu HL7, Định dạng trao đổi liên mô hình HL7) để ràng buộc CDA 
vẫn đang được phát triển khi tiêu chuẩn này được lập ra. 

Lớp InfrastructureRoot (Hạ tầng gốc) của RIM có chứa một thuộc tính là 
templateId (ID biểu mẫu), hiện có thể được sử dụng trong CDA. Do đó, trong khi 
các Biểu Mẫu của HL7 hiện vẫn đang thay đổi, CDA cung cấp một cơ chế để tham 
chiếu đến một biểu mẫu hoặc một tài liệu hướng dẫn triển khai đã được gán một 
định danh duy nhất. Cho đến khi có một đặc tả Biểu Mẫu HL7 chính thức, vẫn cần 
có một quy trình tiêu chuẩn hóa để kiểm tra tính tuân thủ theo các biểu mẫu được 
tham chiếu. 

Không có yêu cầu nào bắt buộc là phải ràng buộc CDA. Các hệ thống triển khai 
dùng các phần tử dữ liệu có cấu trúc để điều khiển các quá trình tự động hóa sẽ 
thường yêu cầu rằng chúng phải được: (1) ràng buộc bởi một mô hình được tinh 
chỉnh phù hợp hoặc một ngôn ngữ ràng buộc được HL7 chấp nhận; hoặc (2) tuân 
thủ theo một tài liệu hướng dẫn triển khai chi tiết thể thức biểu diễn các phần tử có 
cấu trúc và cách diễn giải dự kiến đến một mức độ đủ để đảm bảo độ an toàn y tế 
phù hợp cho trường hợp sử dụng được thiết kế áp dụng. 

Có nhiều loại Biểu Mẫu HL7 có thể được tạo ra. Trong đó, có hai loại đặc biệt phù 
hợp cho các tài liệu lâm sàng là: (1) các biểu mẫu ràng buộc các đầu mục của tài liệu dựa 
trên loại tài liệu (biểu mẫu section-level, ở mức độ đầu mục); (2) các biểu mẫu ràng buộc 
các mục nhập trong các đầu mục của tài liệu (biểu mẫu entry-level, ở mức độ mục nhập). 
Trên thực tế, có thể so sánh giữa khái niệm các thứ bậc CDA trước đó và khái niệm hiện 
thời của CDA với hai loại Mẫu HL7 này: 

Bảng  1. Sự phát triển của khái niệm “các bậc” của CDA từ CDA phiên bản 
1 đến CDA Phiên bản 2 

CDA, Phiên bản 1 CDA, Phiên bản 2 

CDA Bậc 1  Đặc tả CDA không giới hạn 

CDA Bậc 2  Đặc tả CDA có áp dụng các biểu mẫu section-level (mức độ đầu 
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CDA, Phiên bản 1 CDA, Phiên bản 2 

mục) 

CDA Bậc 3 
Đặc tả CDA áp dụng các biểu mẫu entry-level (ở mức độ mục 
nhập) (và có thể tùy chọn thêm ở mức độ đầu mục) 

Dưới đây là một ví dụ minh họa hệ thống cấp bậc CDA cùng với các mẫu HL7 có 
thể có: 

Ví dụ 2: 

• Lược đồ CDA 

o Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển. 

 Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển và 
biểu mẫu entry-level cho Các dấu hiệu sinh tồn. 

 Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến 
triển nội tiết và biểu mẫu entry-level cho Các dấu hiệu sinh tồn. 

 Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về Tiến 
triển và biểu mẫu entry-level cho Các dấu hiệu sinh tồn ICU. 

o Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển tim mạch  

 Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển tim 
mạch và biểu mẫu entry-level cho Khám tim. 

o Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển nội tiết. 

 Lược đồ CDA :: Áp dụng biểu mẫu section-level cho Ghi chú về tiến triển nội 
tiết và biểu mẫu entry-level cho Các dấu hiệu sinh tồn. 

1.2.3 Khả năng con người đọc được và cách diễn dịch các tài liệu CDA 

Yêu cầu của CDA về khả năng con người có thể đọc được để đảm bảo rằng bên 
nhận tài liệu CDA có thể hiển thị theo thuật toán các nội dung y tế của phần ghi chú trên 
một trình duyệt web tiêu chuẩn. CDA phiên bản 2 cùng với sự pha trộn giữa các mục 
nhập tường thuật và mục nhập CDA, đặt ra các thách thức mới cho yêu cầu này. 

Trong số các yêu cầu ảnh hưởng đến thiết kế của CDA phiên bản 2 có các yêu cầu 
sau đây: 

• Phải có một phương thức xác định để bên nhận tài liệu CDA tùy ý có thể diễn 
dịch được nội dung đã chứng nhận 
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• Yêu cầu về việc con người có thể đọc được không bắt buộc phải truyền đi một 
tờ mẫu (style sheet) riêng biệt cùng với mỗi tài liệu CDA. Phải có khả năng 
diễn dịch tất cả các tài liệu CDA chỉ với một tờ mẫu duy nhất cùng với các công 
cụ hiển thị có trên thị trường chung. 

• Yêu cầu về việc con người có thể đọc được áp dụng cho các nội dung đã chứng 
thực. Có thể có những thông tin bổ sung được chuyển tải trong tài liệu và chủ 
yếu dành cho máy xử lý, không được chứng thực và không cần phải diễn dịch. 

• Khi nội dung có cấu trúc được phát sinh từ nội dung tường thuật, phải có một 
cơ chế mô tả quá trình (ví dụ bởi tác giả, bởi người lập trình viên, bởi một thuật 
toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bởi một phần mềm cụ thể) mà qua đó các phần 
phát sinh từ một khối tường thuật có thể được xử lý bằng máy. 

• Khi nội dung tường thuật được phát sinh từ nội dung có cấu trúc, phải có cơ chế 
để định danh quá trình tạo ra nội dung tường thuật từ dữ liệu có cấu trúc. 

Các nguyên tắc và yêu cầu này đã dẫn đến cách tiếp cận hiện thời, trong đó nội 
dung cần diễn dịch được đặt vào trong trường dữ liệu Section.text (Đầu mục.văn bản) 
(xem phần Khối tường thuật của Đầu mục (§ 4.3.5)). Mô hình nội dung của trường dữ 
liệu này được tạo dựng thủ công một cách riêng biệt để đáp ứng các yêu cầu trên, và 
tương ứng chặt chẽ với mô hình nội dung của các mục trong CDA phiên bản 1. Các quan 
sát có cấu trúc có thể tham chiếu đến nội dung tường thuật trong trường dữ liệu 
Section.text (Đầu mục.văn bản), và nhãn <renderMultiMedia> trong trường Section.text 
(Đầu mục.văn bản) cung cấp một con trỏ hướng ra cho biết nơi cần diễn dịch dữ liệu đa 
phương tiện được tham chiếu đến. 

1.2.4 Thẻ đánh dấu XML của tài liệu CDA 

Thẻ đánh dấu XML của tài liệu CDA được quy định trong tiêu chuẩn này. Các 
thực thể CDA được xem là hợp lệ theo Lược đồ CDA và có thể phải chịu xác thực tính 
hợp lệ bổ sung (xem phần Tuân thủ CDA (§ 1.3)). Không có điều gì ngăn cản dùng nhiều 
ngôn ngữ lược đồ (ví dụ, W3C, DTD, RELAXNG), miễn là các thực thể tuân theo chúng 
tương thích được với nhau. 

Các nguyên tắc thiết kế của Lược đồ CDA bao gồm: 

• Các yêu cầu chung: Thiết kế của Lược đồ CDA phải tuân theo các yêu cầu 
chung của CDA (xem phần Mục tiêu và các Nguyên tắc thiết kế (§ 1.1.3)). 
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• Lược đồ CDA và Tiêu chuẩn Công nghệ triển khai phiên bản 3 (ITS): Lược 
đồ CDA sẽ tuân theo XML ITS Phiên bản 3 chung. 

• So khớp RIM: Lược đồ CDA mô tả phong cách đánh dấu XML của các thực 
thể CDA phục vụ mục đích trao đổi. Không thể hiểu nó ngoài ngữ cảnh của đặc 
tả định nghĩa này. Đồng thời, Lược đồ CDA cũng có ích cho mục đích triển 
khai mặc dù dự định của nó không phải là để lặp lại hay thế chỗ của R-MIM và 
HD. Vì thế, Lược đồ CDA không phải là một bản đồ so khớp đầy đủ giữa các 
thực thể tuân thủ theo nó và HL7 RIM. Sự liên kết vận hành về ngữ nghĩa của 
các thực thể CDA đòi hỏi phải sử dụng và hiểu biết về Lược đồ CDA, R-MIM 
và HD cũng như RIM tương ứng. 

• Phân tích tài liệu: Lược đồ CDA và các thực thể tuân thủ cần bám theo các yêu 
cầu về phân tích tài liệu khi phát sinh ra mô hình nội dung. 

LƯU Ý: Phân tích tài liệu là một quá trình có thể được xem như hình thức tương 
đương ở dạng tài liệu với một trường hợp sử dụng. Phân tích tài liệu xem xét một thực 
thể hoặc một lớp tài liệu duy nhất và phân tích cấu trúc cũng như nội dung của chúng, 
thường biểu diễn ở dạng một chú thích “elm” cấu trúc cây. Phân tích tài liệu cũng xem 
xét các quy tắc nghiệp vụ áp dụng cho vòng đời của tài liệu hoặc lớp tài liệu đó. Theo 
truyền thống, phân tích tài liệu xác định mô hình nội dung cũng như cấu trúc tổng quát và 
phong cách của XML. 

Phân tích tài liệu là một bước lặp trong việc phát sinh mô hình nội dung – cách 
tiếp cận “từ dưới lên” để bổ sung cho cách phát sinh “từ trên xuống” từ RIM. Điều này sẽ 
đảm bảo các lược đồ và thực thể không chỉ được phát sinh từ RIM, mà còn biểu diễn các 
tạo tác (sản phẩm do con người tạo ra) có thể nhận biết được theo một cách đơn giản. 

• Tương thích ngược và xuôi: Lược đồ CDA cần bám theo các yêu cầu để tương 
thích ngược và xuôi. (Xem phần Tương thích ngược và xuôi (§ 1.5)). 

• Đặt tên: Mặc dù thẻ đánh dấu XML theo định nghĩa là để thuận tiện cho máy 
xử lý, nên tối ưu hóa chúng để dễ cho con người xem lại, sửa lỗi và thiết kế. 
Lược đồ CDA không “tự tạo tài liệu”, nhưng ý nghĩa cần rõ ràng từ tên nhãn và 
phần tài liệu (ví dụ, so khớp với RIM).  Phần ý nghĩa trong ngôn ngữ của con 
người của tên nhãn không nên đi ngược trực giác. 

• Từ vựng: Từ vựng có thể được liệt kê trong Lược đồ CDA hoặc trong một 
nguồn bên ngoài được tham chiếu đến. Nên ưu tiên liệt kê khi các thuật ngữ của 
từ vựng vừa hạn chế (có số lượng không quá lớn) vừa ổn định (không bị thay 
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đổi giữa các kỳ bỏ phiếu chọn tiêu chuẩn). Nếu từ vựng quá lớn hoặc có thể bị 
thay đổi, tốt hơn nên duy trì bên ngoài Lược đồ CDA và tham chiếu đến nó. 
Trong trường hợp này, quá trình xác minh tính hợp lệ của lược đồ XML sẽ 
không đủ đảm bảo tuân thủ. 

1.2.5 An ninh, bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu 

Các hệ thống ứng dụng gửi và nhận tài liệu CDA chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả 
các  yêu cầu pháp lý về xác thực tài liệu, tính bảo mật và giữ trọn nội dung. Trong trường 
hợp truyền tải thông tin qua các phương tiện công cộng, các kỹ thuật mã hóa để chứng 
thực nguồn/bên nhận và vận chuyển an toàn các tài liệu được đóng gói có thể được yêu 
cầu, và nên được xử lý bằng các công cụ thương mại có sẵn trên thị trường nằm ngoài 
phạm vi của tiêu chuẩn này. 

 CDA có cung cấp thông tin về trạng thái bảo mật để giúp các hệ thống ứng dụng 
trong việc quản lý truy cập đến các dữ liệu nhạy cảm. Trạng thái bảo mật có thể áp dụng 
cho toàn bộ tài liệu hoặc cho các đoạn cụ thể của tài liệu. 

1.2.6 Quan hệ của CDA với Các tiêu chuẩn gửi bản tin của HL7 

Tài liệu CDA là một đối tượng thông tin đã xác định và hoàn chỉnh có thể tồn tại 
bên ngoài ngữ cảnh gửi bản tin và/hoặc có thể là một nhóm thông tin trong một bản tin 
HL7 (xem phần Trao đổi tài liệu CDA trong Bản tin HL7 (§ 3)). Do đó, CDA bổ sung 
thêm cho các tiêu chuẩn về gửi bản tin của HL7. 

Các tài liệu lâm sàng có thể được sửa đổi, và có thể gắn thêm vào một tài liệu đã 
có. Trong trường hợp lý tưởng, một tài liệu được cập nhật sẽ tuyên bố bản thân là bản lỗi 
thời, và chứa một con trỏ rõ ràng đến phiên bản mới hơn. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ 
nhà cung cấp dịch vụ y tế đưa ra các quyết định điều trị dựa trên dữ liệu bị sai hoặc 
không đầy đủ. 

Tuy nhiên, trong thực tế, không thể đảm bảo có con trỏ rõ ràng từ một phiên bản 
lỗi thời đến phiên bản mới hơn. Nếu không có một quá trình theo dõi chuỗi quản lý các 
tài liệu lâm sàng và tất cả các bản sao của chúng, sẽ không có cách nào để đảm bảo rằng 
tài liệu lâm sàng đang xem chưa được chỉnh sửa lại sau này. 

Để giảm thiểu nguy cơ xem phải thông tin đã được thay thế, có quan hệ phụ thuộc 
lẫn nhau tối quan trọng giữa các tài liệu lâm sàng và hệ thống quản lý tài liệu. Nếu tài 
liệu CDA được xem bên ngoài ngữ cảnh của một hệ thống quản lý tài liệu, không thể biết 
chắc chắn được rằng tài liệu đang xem đã được chỉnh sửa hay chưa. Các bản tin HL7 
chứa tài liệu CDA (ví dụ như các bản tin MDM trong HL7 phiên bản V2.x và các Bản 
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tin Bệnh án HL7 V3) chuyển tải thông tin ngữ cảnh quan trọng để đảm bảo xem đúng 
dữ liệu y tế. 

1.3 Tuân thủ CDA 

LƯU Ý: Xem phần Tinh chỉnh và địa phương hóa HL7 V3 để có phần bàn luận 
đầy đủ về sự tuân thủ Phiên bản 3.  

Một tài liệu tuân thủ CDA là tài liệu tối thiểu được xác nhận hợp lệ theo Lược đồ 
CDA, và giới hạn cách sử dụng từ vựng mã hóa ở các giá trị được cho phép trong các 
miền từ vựng được đặc tả. Trọng tâm của phần này là nhấn mạnh các khía cạnh của CDA 
mà không thể xác thực tính hợp lệ bằng máy móc – đặc biệt các khía cạnh liên quan đến 
yêu cầu con người có thể đọc được của CDA. 

Hệ thống khởi tạo tài liệu là một vai trò ứng dụng tạo ra một tài liệu CDA. Các tài 
liệu CDA có thể được tạo ra qua quá trình chuyển đổi từ một định dạng khác, như là kết 
quả trực tiếp của một ứng dụng biên soạn, v.v. Hệ thống khởi tạo thường chịu trách 
nhiệm truyền tải đến một địa chỉ lưu trữ lâu dài, thường bằng cách sử dụng bản tin HL7 
phiên bản V2 MDM hoặc các Bản tin bệnh án HL7 phiên bản V3. Hệ thống khởi tạo 
chịu trách nhiệm đảm bảo các tài liệu CDA được tạo ra tuân thủ hoàn toàn theo tiêu 
chuẩn này. 

Hệ thống tiếp nhận tài liệu đóng vai trò ứng dụng nhận các cập nhật về trạng thái 
và tài liệu từ một hệ thống khởi tạo tài liệu hoặc hệ thống quản lý tài liệu. Hệ thống nhận 
tài liệu chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tài liệu CDA nhận được được diễn dịch theo đúng 
tiêu chuẩn này. 

Vì CDA là một tiêu chuẩn trao đổi và có thể không biểu diễn dạng thức gốc của tài 
liệu, không có yêu cầu về lưu trữ lâu dài nào cho các tài liệu CDA được xác định trong 
tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở trên (xem phần Quan hệ giữa CDA với Các 
tiêu chuẩn gửi bản tin của HL7 (§ 1.2.6)), việc quản lý tài liệu có quan hệ phụ thuộc qua 
lại quan trọng với đặc tả CDA. Bên bảo quản được định danh trong phần đầu của CDA 
(xem phần Bên bảo quản (§ 4.2.2.3)) là bên tham gia chịu trách nhiệm duy trì tài liệu gốc, 
có thể ở dạng khác CDA. 

1.3.1 Các trách nhiệm của hệ thống nhận 

• Lấy các giá trị mặc định nếu được chỉ định trong tiêu chuẩn này, và khi 
thực thể không chứa giá trị nào: Khi CDA xác định các giá trị mặc định, hệ 
thống tiếp nhận phải lấy các giá trị này trong trường hợp thực thể CDA không 
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chứa giá trị nào. (LƯU Ý: Các giá trị mặc định được chỉ báo trong phần thân 
của tài liệu nhờ cờ hiệu “[default - mặc định]”). 

• Phân tích, kiểm tra và diễn giải đoạn mào đầu đầy đủ của CDA: Hệ thống 
nhận tài liệu CDA phải có khả năng phân tích và diễn giải đoạn mào đầu đầy đủ 
của CDA. Do các ứng dụng có thể lựa chọn hiển thị dữ liệu nhân khẩu học và 
các dữ liệu đoạn mào đầu CDA khác lấy từ một thư mục tổng trung tâm, việc 
hoàn trả về phần đầu của tài liệu CDA là do hệ thống tiếp nhận tùy chọn. Ngoài 
ra, việc hoàn trả về đoạn mào đầu của tài liệu CDA có thể phụ thuộc vào thông 
lệ nghiệp vụ tại địa phương và ngữ cảnh sử dụng (ví dụ, hồ sơ y tế điện tử, 
trường hợp che dấu thông tin nhận dạng). Khi hệ thống khởi tạo muốn gợi ý 
hoàn trả về, chúng có thể gửi kèm một hoặc nhiều tờ mẫu (style sheet) XML 
cùng với tài liệu CDA được trao đổi. Việc sử dụng các tờ mẫu này là tùy hệ 
thống tiếp nhận quyết định. 

• Phân tích, kiểm tra và diễn giải phần thân CDA đủ để có thể trình diễn nội 
dung: Hệ thống nhận tài liệu CDA phải có thể phân tích và diễn giải phần thân 
của tài liệu CDA đủ để có thể trình diễn nội dung, dùng các quy tắc biểu diễn 
như sau: 

o Nếu phần thân CDA không phải dạng XML (non-XML), sẽ cần được trình 
diễn bằng một công cụ phần mềm nhận biết được kiểu phương tiện MIME 
cụ thể đó 

o Nếu phần thân CDA có cấu trúc, thì nhãn của đầu mục, đã được chuyển tải 
trong thành phần Section.title (Đầu mục.tiêu đề) phải được trình diễn. Sự 
thiếu hụt thành phần Section.title (Đầu mục.tiêu đề) chỉ báo một đầu mục 
không được gắn nhãn 

o Nếu phần thân CDA có cấu trúc, nội dung của trường dữ liệu Section.text 
(Đầu mục.văn bản) phải được trình diễn theo các quy tắc xác định trong 
phần Khối tường thuật của Đầu mục (§ 4.3.5). 

• Hệ thống tiếp nhận tài liệu CDA không bắt buộc phải phân tích và diễn giải 
toàn bộ tập hợp các mục nhập CDA chứa trong phần thân CDA. Trong một hệ 
thống triển khai địa phương, các đối tác thương mại có thể gán thêm các trách 
nhiệm của hệ thống tiếp nhận để phân tích, kiểm tra và diễn giải các mục nhập 
khác nhau. 
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• Hệ thống tiếp nhận tài liệu CDA không bắt buộc phải xác nhận tính hợp lệ của 
tài liệu CDA theo các mẫu được tham chiếu đến. Trong hệ thống triển khai địa 
phương, các đối tác thương mại có thể gán thêm các trách nhiệm của bên tiếp 
nhận đối với việc xác nhận tính hợp lệ của mẫu. 

1.3.2 Các trách nhiệm của hệ thống khởi tạo 

• Tạo dựng các khối tường thuật CDA một cách phù hợp: Hệ thống khởi tạo 
tài liệu CDA phải đảm bảo rằng phần được chứng thực của phần thân tài liệu 
được cấu tạo sao cho hệ thống nhận, khi bám sát các trách nhiệm của hệ thống 
nhận như ở trên, sẽ trình diễn tài liệu một cách chính xác. Yêu cầu này bao 
gồm: 

o Nếu phần thân CDA có cấu trúc, thì nhãn của đầu mục phải được chuyển 
tải trong thành phần Section.title (Đầu mục.tiêu đề). Việc thiếu hụt thành 
phần Section.title (Đầu mục.tiêu đề) chỉ báo một mục không có tiêu đề. 

o Nếu phần thân CDA có cấu trúc, thì các nội dung tường thuật được chứng 
thực của đầu mục phải được đặt trong trường dữ liệu Section.text (Đầu 
mục.văn bản), bất kể thông tin đó có được chuyển tải trong các mục nhập 
CDA nữa hay không. Các dữ liệu đa phương tiện được tham chiếu trong 
phần tường thuật phải được bổ sung như các đầu mục CDA là 
ObservationMedia/RegionOfInterest (Phương tiện quan sát và/hoặc Lĩnh 
vực quan tâm). 

o Nếu phần thân CDA có cấu trúc, các nội dung của trường Section.text (Đầu 
mục.văn bản) phải được tạo theo các quy tắc xác định trong phần Khối 
tường thuật của đầu mục (§ 4.3.5 )  

• Một hệ thống khởi tạo tài liệu CDA không bắt buộc phải mã hóa đầy đủ tất cả 
các nội dung tường thuật vào các mục nhập CDA trong phần thân CDA. Trong 
các hệ thống triển khai tại địa phương, các đối tác thương mại có thể gán thêm 
các trách nhiệm của hệ thống khởi tạo để tạo ra các mục nhập khác nhau. 

1.4 Khả năng mở rộng của CDA 

LƯU Ý: Xem Phần XML ITS – Các mở rộng không chính thống để xem phần bàn 
luận đầy đủ về các quy tắc mở rộng XML V3. 

Có thể sử dụng thẻ đánh dấu do địa phương định nghĩa khi các ngữ nghĩa địa 
phương không có dạng biểu diễn tương ứng trong đặc tả CDA. CDA mong muốn tiêu 
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chuẩn hóa mức cao nhất của các ý nghĩa được chia sẻ trong khi vẫn cung cấp một cơ chế 
tiêu chuẩn và rõ ràng để dán nhãn các ý nghĩa không được chia sẻ. Để hỗ trợ các yêu cầu 
về khả năng mở rộng cho địa phương, được phép bao gồm các thành phần và thuộc tính 
XML bổ sung chưa có trong lược đồ CDA. Các phần mở rộng này không được làm thay 
đổi ý nghĩa của bất kỳ hạng mục dữ liệu tiêu chuẩn nào, và các hệ thống tiếp nhận phải 
có thể bỏ qua các phần tử đó một cách an toàn. Hệ thống tiếp nhận tài liệu phải có thể 
trình diễn nội dung tài liệu CDA một cách trung thành với bản gốc khi bỏ qua các phần 
mở rộng đó. 

Phần mở rộng có thể được bao gồm trong thực thể tại một không gian tên khác 
không gian tên của HL7 phiên bản V3, nhưng không được chứa trong một phần tử thuộc 
kiểu ED (ví dụ, <văn bản> trong <thủ tục>), do nội dung của kiểu dữ liệu ED trong tài 
liệu tuân thủ có thể nằm ở một không gian tên khác. Do tất cả các nội dung tuân thủ (bên 
ngoài các phần tử của kiểu ED) đều nằm trong không gian tên HL7, hệ thống gửi có thể 
đặt thêm một nội dung mở rộng bất kỳ vào một không gian tên ngoại (bất kỳ không gian 
tên nào khác không gian tên HL7). Hệ thống tiếp nhận không được thông báo lỗi nếu có 
các phần mở rộng đó. 

Khi các cơ chế mở rộng này đánh dấu nội dung phù hợp chung cho nhiều hệ thống 
triển khai, HL7 khuyến khích người dùng nên đề nghị chính thống hóa các yêu cầu của 
họ trong phiên bản sau của tiêu chuẩn để tối đa hóa việc sử dụng các ngữ nghĩa chung. 

1.5 Khả năng tương thích ngược và xuôi 

LƯU Ý: Có thể xem một danh sách chi tiết toàn bộ các thay đổi từ CDA phiên bản 
1 đến CDA phiên bản 2 trong phụ lục (xem phần Các thay đổi so với CDA phiên bản 1 (§ 
B.4)). 

Mô hình cơ bản của CDA phiên bản 2 về cơ bản không thay đổi. Một tài liệu CDA 
có phần đầu và phần thân. Phần thân chứa các đầu mục lồng ghép nhau. Các đầu mục này 
có thể được mã hóa dùng các từ vựng tiêu chuẩn, và có thể chứa các mục nhập CDA. Các 
bước phát triển chính trong CDA phiên bản 2 là cả phần đầu và phần thân đều được phát 
sinh hoàn toàn từ RIM, và có một bộ phân loại các mục nhập đa dạng hơn rất nhiều để 
dùng trong các đầu mục CDA. CDA phiên bản 2 cho phép các nội dung y tế được biểu 
diễn chính thức tới mức mà chúng đã được mô hình hóa trong RIM. 

Mục này mô tả các loại thay đổi có thể đưa vào một phiên bản CDA mới và các 
nguyên tắc về tương thích ngược và tương thích xuôi của CDA. Nhìn chung, các thay đổi 
có thể bao gồm việc bổ sung thêm các thành phần mới; đổi tên các thành phần (bao gồm 
tên phần tử và thuộc tính XML trong Lược đồ CDA); phản đối các thành phần được định 
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nghĩa trong phiên bản trước; thay đổi về số lượng phần tử của một thành phần (để thắt 
chặt hoặc nới lỏng); hoặc thay đổi về miền từ vựng của một thành phần (để bổ sung hoặc 
thay đổi giá trị, để thay đổi giữa kiểu dữ liệu CWE và CNE). Tập hợp các nguyên tắc chỉ 
dẫn dưới đây xác định cách thức CDA có thể tiếp tục phát triển, trong khi vẫn bảo vệ 
được các giá trị hữu ích mà những người triển khai đã thực hiện khi áp dụng các phiên 
bản cũ. 

• Lưu tài liệu: Phiên bản CDA mới sẽ liệt kê tất cả các thay đổi quan trọng so 
với phiên bản cũ 

• Nội dung đã được chứng thực: Các nội dung đã được chứng thực, con người 
có thể đọc được, phải được giữ nguyên không mất mát qua các phiên bản CDA. 
Sự tương thích ngược và tương thích xuôi về nội dung đã được chứng thực phải 
được hỗ trợ sao cho một tập lệnh chuyển ngữ tự động có thể dịch nội dung con 
người có thể đọc được theo cả hai hướng. 

• Các thành phần mới: Một phiên bản mới của CDA có thể đưa ra các thành 
phần mới. Để duy trì khả năng dịch vòng, quá trình dịch từ phiên bản mới sang 
phiên bản cũ phải biểu diễn các thành phần mới như các phần mở rộng (ví dụ, 
đánh dấu địa phương hoặc không gian tên địa phương). 

• Đổi tên: Phiên bản mới của CDA có thể đổi tên các thành phần (bao gồm tên 
các phần tử và thuộc tính XML). Khi điều này xảy ra, một bảng so khớp sẽ liệt 
kê tất cả các thay đổi. Việc đổi tên phải bám theo các quy ước về đặt tên xác 
định ở trên (xem phần  Đánh dấu XML của các tài liệu CDA (§ 1.2.4 )). 

• Các thành phần bị phản đối: Phiên bản mới của CDA có thể phản đối các 
thành phần đã được định nghĩa trong một phiên bản trước. Các thành phần bị 
phản đối sẽ được loại bỏ khỏi phiên bản sau đó của tiêu chuẩn, và do đó không 
khuyến khích sử dụng chúng. 

• Số lượng phần tử của tập hợp: Phiên bản mới của CDA có thể thay đổi số 
lượng phần tử của một thành phần. Khi một thành phần không bắt buộc trở 
thành bắt buộc, quá trình dịch ngữ giữa các phiên bản đòi hỏi một giá trị giả 
hoặc giá trị null (rỗng). 

• Thay đổi miền từ vựng: Phiên bản mới của CDA có thể thay đổi miền từ vựng 
của một thành phần. Trong trường hợp này, một bảng so khớp sẽ liệt kê các 
thay đổi. 

18 
 



• Thay đổi trong kiểu dữ liệu CNE: Khi một giá trị trong miền CNE ở phiên 
bản trước không còn xuất hiện hoặc đã được đổi tên, một bảng so khớp sẽ chỉ ra 
giá trị hiện giờ là gì 

• Thay đổi trong kiểu dữ liệu CWE: Khi một miền CWE được mở rộng, người 
dùng nên bắt đầu dùng các mã mới bổ sung thêm cho các mã địa phương tương 
ứng mà họ có thể đang sử dụng. 

• Thay đổi từ kiểu dữ liệu CWE sang CNE: Để duy trì khả năng dịch vòng, quá 
trình chuyển dịch giữa các phiên bản phải biểu diễn các thành phần chưa được 
nhận biết như các phần mở rộng (ví dụ đánh dấu địa phương hoặc không gian 
tên địa phương). Trong trường hợp lý tưởng, các tình huống này sẽ đưa ra trong 
một kỳ bỏ phiếu bình chọn tiêu chuẩn, cho phép miền CNE đủ bao quát. 

Các nguyên tắc chỉ dẫn này đã dẫn tới cách tiếp cận hiện tại, được xác định trong 
Phiên bản 2 của tiêu chuẩn CDA này. Mục tiêu là để đảm bảo tài liệu được tạo ra dùng 
Phiên bản 1 có thể được chuyển đổi sang các thực thể tuân thủ tối thiểu với Phiên bản 2 
và các tài liệu phiên bản 2 nhận được có thể được dịch ngược sang các thực thể phiên bản 
1 khi dùng các phương tiện tự động hóa (các quá trình chuyển ngữ) mà không làm mất 
mát các nội dung đã chứng thực, con người có thể đọc được, và với một giới hạn mất mát 
ngữ nghĩa đã biết khi xử lý ngữ nghĩa tổng thể. 

2. Giới thiệu các tạo tác kỹ thuật (kỹ thuật do con người tạo ra) của CDA 

Để hiểu đầy đủ về CDA cần hiểu về các tạo tác (sản phẩm do con người tạo ra) 
quy chuẩn dùng để xác định tiêu chuẩn này. Bản mô tả thứ bậc CDA là nguồn chính 
thức cho các quy tắc tuân thủ CDA, và đóng vai trò là nguồn phát sinh ra Lược đồ 
CDA. Trong khi thực thể CDA phải được xác minh tính hợp lệ theo Lược đồ CDA, nó 
đồng thời cũng phải bám theo các nguyên tắc tuân thủ được quy định trong Bản mô tả thứ 
bậc CDA. Bản mô tả thứ bậc CDA được phát sinh từ CDA R-MIM, và mô hình này lại 
được phát sinh từ Mô hình thông tin tham chiếu HL7 (RIM). HL7 RIM là nguồn cuối 
cùng của các định nghĩa lớp và thuộc tính. 

Các mục dưới đây tóm tắt các tạo tác được dùng bởi CDA, và cách thức dùng 
chúng cho những ai muốn triển khai hoặc hiểu về đặc tả CDA. 

2.1 Mô hình thông tin tham chiếu HL7 

Phần mô tả chính thức của Mô hình thông tin tham chiếu HL7 có thể xem ở tài 
liệu Mô hình thông tin tham chiếu (RIM) HL7. 
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HL7 RIM là nguồn tham khảo cuối cùng cho các định nghĩa lớp và thuộc tính. Đặc 
tả CDA không lặp lại các định nghĩa của RIM, mà hướng dẫn người đọc tham khảo RIM 
để xem các định nghĩa đầy đủ. Mặc dù CDA có thể giới hạn thêm các định nghĩa của 
RIM, các định nghĩa của CDA không hề mâu thuẫn với các định nghĩa trong RIM. 

CDA Phiên bản 2 được phát sinh từ HL7 RIM, phiên bản 2.07. 

Nếu người đọc cần xem định nghĩa đầy đủ của một thuộc tính hoặc lớp của RIM, 
họ nên tham khảo tài liệu HL7 RIM. 

2.2 Các kiểu dữ liệu của HL7 V3 

HL7 định nghĩa cả một đặc tả trừu tượng cho kiểu dữ liệu, là nguồn tham chiếu 
cuối cùng, và một dạng biểu diễn kiểu dữ liệu riêng trong XML. 

Các kiểu dữ liệu xác định định dạng cấu trúc của dữ liệu được chứa trong một 
thuộc tính RIM và ảnh hưởng đến tập hợp các giá trị được cho phép mà thuộc tính có thể 
lấy. Một số kiểu dữ liệu có nội dung ngữ nghĩa nội tại rất ít. Tuy nhiên, HL7 cũng định 
nghĩa các kiểu dữ liệu mở rộng hơn như kiểu dữ liệu cho tên của đối tượng. Mọi thuộc 
tính trong RIM đều được liên hệ với một và chỉ một kiểu dữ liệu. 

CDA phiên bản 2 dùng đặc tả trừu tượng các kiểu dữ liệu của HL7 phiên bản V3, 
phiên bản 1 và đặc tả cụ thể cho XML. 

Người đọc sẽ thường thấy rằng đặc tả kiểu dữ liệu cụ thể cho XML là đủ để triển 
khai, nhưng đôi khi lại muốn tham khảo đặc tả kiểu dữ liệu trừu tượng để có thêm phần 
bàn luận đầy đủ hơn. 

2.3 Các miền từ vựng của HL7 

Phần mô tả chính thức các Miền từ vựng của HL7 phiên bản V3 có thể được xem 
ở tài liệu “Các miền từ vựng HL7”. 

Miền từ vựng biểu diễn các tập hợp giá trị của các thành phần CDA được mã hóa. 
Các miền này có thể bao gồm các khái niệm do HL7 định nghĩa hoặc có thể được rút ra 
từ các hệ thống mã hóa được HL7 chấp nhận chẳng hạn như LOINC hoặc SNOMED. 
Chương Từ vựng của HL7 là nguồn tham khảo cuối cùng cho định nghĩa các khái niệm 
do HL7 xác định. Mặc dù CDA có thể giới hạn thêm các định nghĩa này, các định nghĩa 
của CDA không bao giờ mâu thuẫn với các định nghĩa trong chương Từ vựng. 

Các miền từ vựng đều có một sức mạnh mã hóa, có thể là “được mã hóa, không có 
mở rộng” (CNE), trong đó các giá trị được phép sử dụng cho thành phần CDA chỉ bao 
gồm các giá trị trong tập hợp giá trị được quy định; hoặc “được mã hóa, có mở rộng” 
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(CWE), trong đó các giá trị bên ngoài tập hợp giá trị quy định có thể được dùng trong 
trường hợp cần thiết. Mọi miền từ vựng đều có một định danh duy nhất do HL7 gán, và 
mọi khái niệm trong một miền từ vựng đều có một mã duy nhất. 

Khi một thành phần CDA mã hóa được liên kết với một tập hợp giá trị CNE, thì 
các giá trị được sử dụng mang tính cố định theo tiêu chuẩn, và được liệt kê như trong ví 
dụ sau đây: 

Bảng  2. Bộ giá trị cho relatedDocument.typeCode - Tài liệu liên quan.Mã 
loại (CNE) 

Mã Định nghĩa 

APND (bổ sung thêm) Tài liệu hiện tại là một phụ lục của Tài liệu cha 

RPLC (thay thế) Tài liệu hiện tại là tài liệu thay thế của Tài liệu cha 

XFRM (chuyển đổi) Tài liệu hiện tại là bản chuyển đổi của Tài liệu cha 

Nhiều miền từ vựng và hệ thống mã hóa hiện đã có (ví dụ LOINC, SNOMED) có 
thể được sử dụng để mã hóa các khái niệm trong tài liệu CDA (ví dụ, Section.code - Đầu 
mục.mã, Observation.code - Quan sát.mã). Các miền này được tham chiếu đến như các 
miền bên ngoài theo quy trình trong HL7 phiên bản V3. Khi một thành phần CDA mã 
hóa được liên kết với một miền từ vựng CWE, thì bộ giá trị ưu tiên sẽ được quy định 
trong tiêu chuẩn (ví dụ như bộ giá trị của ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) 
hay của ClinicalDocument.confidentialityCode (Tài liệu lâm sàng.mã bảo mật)). Khi tiêu 
chuẩn không liệt kê bất kỳ giá trị nào, người triển khai được tự do chọn từ một nguồn bên 
ngoài bất kỳ, như LOINC hoặc SNOMED hoặc một miền từ vựng riêng của địa phương. 

Nếu người đọc cần xem định nghĩa đầy đủ của một giá trị do HL7 định nghĩa, họ 
nên tham khảo chương Từ vựng của HL7. 

2.4 HL7 CDA R-MIM 

Bản mô tả chính thức quá trình tinh chỉnh mô hình HL7 V3, sự phát triển của R-
MIM và cách diễn dịch có thể xem mục 3.5, Các mô hình thông tin của bản tin trong lĩnh 
vực ở tài liệu Hướng dẫn HL7 phiên bản 3. 

CDA R-MIM được mô tả dưới đây (xem CDA R-MIM (§ 4)). 

Các đặc tả của HL7 phát sinh từ HL7 RIM sử dụng một quá trình được gọi là 
“nhân bản” để tinh chỉnh các mô hình riêng của miền dựa trên HL7 RIM cơ sở. Khi một 
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mô hình tinh chỉnh dùng một chuyên biệt hóa của một lớp HL7 RIM, lớp mới trong mô 
hình tinh chỉnh được gọi là bản sao của lớp HL7 RIM. Các chuyên biệt hóa này có thể 
hạn chế thêm lớp cơ sở, ví dụ, bằng cách quy định một số lượng phần tử của thuộc tính 
hạn chế hơn hoặc thêm các ràng buộc về giá trị của miền cho phép. Nhiều bản sao của 
cùng một lớp HL7 RIM có thể cùng xuất hiện trong một mô hình tinh chỉnh, mỗi bản sao 
thể hiện một sự chuyên biệt hóa khác nhau. 

CDA R-MIM là dạng biểu diễn đồ họa của đặc tả CDA. Nó được trình bày với các 
quy ước về sơ đồ và chú giải được phát triển bởi HL7 để biểu diễn các cấu trúc ngữ nghĩa 
cụ thể chứa trong các lớp tối quan trọng, “xương sống” của RIM. Mặc dù có thể được 
biểu diễn trong chú giải UML như RIM, chú giải HL7 cung cấp nhiều chi tiết hơn về các 
ràng buộc cụ thể và các bản sao của lớp đang được biểu diễn. Quy ước sơ đồ của HL7 
tóm tắt một số quy ước về quan hệ, cho phép các sơ đồ nhỏ hơn và chính xác hơn, đồng 
thời chuyển tải được nhiều thông tin một cách trực quan hơn. 

CDA R-MIM là một công cụ hỗ trợ đồ họa để giúp hiểu rõ thêm về đặc tả. Do Bản 
mô tả thứ bậc CDA và theo đó là Lược đồ CDA đều được phát sinh từ R-MIM, R-MIM 
đóng vai trò là một cơ sở hiệu quả để mô tả tiêu chuẩn. Phần mô tả bằng lời cho các bản 
sao cụ thể được sử dụng trong CDA được sắp xếp tương ứng với R-MIM. 

2.5 Bản mô tả thứ bậc HL7 CDA 

Phần mô tả chính thức cho quá trình phát triển và cách diễn giải Các mô tả thứ bậc 
của HL7 có thể xem mục 3.7, Các loại bản tin và các mô tả bản tin có thức bậc trong tài 
liệu Hướng dẫn HL7 phiên bản 3. 

CDA HD (Mô tả thứ bậc) được mô tả ở phần dưới (xem Bản mô tả thứ bậc CDA 
(§ 5)). 

Bản mô tả thứ bậc là một dạng biểu diễn theo bảng của chuỗi các phần tử (tức là 
các lớp, thuộc tính và quan hệ liên quan) được biểu diễn trong R-MIM và quy định cấu 
trúc của thực thể mà không tham chiếu đến XML hay bất kỳ công nghệ triển khai nào 
khác. 

CDA HD là nguồn cuối cùng cho các nguyên tắc tuân thủ CDA, và đóng vai trò là 
nguồn phát sinh ra Lược đồ CDA. Mặc dù một thực thể CDA phải xác nhận tính hợp lệ 
theo Lược đồ CDA, nó cũng đồng thời phải bám sát các nguyên tắc tuân thủ quy định 
trong Bản mô tả thứ bậc CDA. Đối với CDA Phiên bản 2, CDA HD được định danh duy 
nhất bằng chuỗi “POCD_HD000040”. Như mô tả bên dưới (xem Tài liệu lâm sàng (§ 

22 
 



4.1)), giá trị này phải được bao gồm trong một thực thể CDA như một tham chiếu rõ ràng 
đến đặc tả CDA Phiên bản 2. 

2.6 Triển khai XML của HL7 CDA 

Lược đồ CDA được phát sinh nhờ sử dụng Đặc tả công nghệ triển khai (ITS) HL7 
XML. Bản mô tả chính thức của HL7 XML ITS và quá trình đã sử dụng để đi từ Bản mô 
tả thứ bậc đến Lược đồ có thể xem tài liệu Đặc tả kỹ thuật triển khai XML cho các cấu 
trúc phiên bản V3. 

Lược đồ CDA được mô tả bên dưới (xem Triển khai CDA XML (§ 6)). 

CDA Phiên bản 2 được dựa trên Đặc tả công nghệ triển khai HL7 V3 XML cho 
Các cấu trúc V3, bản 1. 

Các cải tiến cụ thể cho Lược đồ CDA, vượt ngoài phạm vi định nghĩa trong HL7 
V3 XML ITS, được mô tả bên dưới trong phần Triển khai CDA XML (§ 6). 

Khi nhìn vào CDA R-MIM, người đọc đã quen thuộc với RIM, Khung phát triển 
HL7 và các nguyên tắc triển khai XML, có thể nhận ra các phần tử và thuộc tính XML 
tương đương. Do quá trình tạo tên phần tử theo thuật toán, sự tương đương có thể không 
rõ ràng, và người đọc nên tham khảo HL7 V3 XML ITS để xem thêm chi tiết. 

3. Trao đổi tài liệu CDA trong bản tin HL7 

LƯU Ý: Phương pháp chính xác để đóng gói và trao đổi thực thể CDA không nằm 
trong phạm vi của tiêu chuẩn này. Dù phương pháp đóng gói MIME mô tả ở đây không 
phải là quy chuẩn, nó vẫn minh họa được một cơ chế đáp ứng các yêu cầu trao đổi tài liệu 
như mô tả dưới đây. 

Bất kỳ chiến lược trao đổi CDA nào cũng phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây: 

• Tất cả các thành phần của tài liệu CDA mà là phần không thể thiếu cho trạng 
thái toàn vẹn của tài liệu (ví dụ như các dữ liệu đa phương tiện đã chứng thực) 
đều phải được chứa trong một gói trao đổi duy nhất. 

• Nội dung cần được trình diễn, nếu trao đổi qua một tường lửa không cho phép 
gửi đường link qua, phải có thể được chứa trong một gói trao đổi duy nhất 

• Các tệp bổ sung liên kết với một tài liệu CDA để cung cấp cho hệ thống nhận 
các gợi ý của hệ thống gửi về cách diễn dịch (như một hoặc nhiều tờ mẫu - style 
sheet) phải có thể được chứa trong một gói trao đổi duy nhất. 
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• Không cần thay đổi bất kỳ đường tham chiếu nào (ví dụ, đường tham chiếu đến 
dữ liệu đa phương tiện đã chứng thực trong một tệp riêng) trong tài liệu CDA 
cơ sở khi trích ra các nội dung từ một gói trao đổi. 

• Không cần thay đổi bất kỳ giá trị của thuộc tính nào thuộc kiểu XML ID khi tạo 
gói trao đổi 

• Không có hạn chế nào về cấu trúc thư mục được dùng bởi hệ thống nhận. Hệ 
thống tiếp nhận có thể đặt các thành phần của tài liệu CDA vào các thư mục mà 
chúng đã lựa chọn. 

• Các siêu dữ liệu tối quan trọng về thực thể CDA cần thiết dành cho việc quản lý 
tài liệu (ví dụ trạng thái tài liệu, trạng thái lưu trữ tài liệu) phải được chứa trong 
gói trao đổi. (Để xem phần bàn luận đầy đủ về siêu dữ liệu tài liệu lâm sàng, 
quản lý tài liệu, các trạng thái của tài liệu HL7 phiên bản V3 và các quá trình 
chuyển đổi trạng thái, tham khảo Đặc tả Bệnh án HL7 phiên bản V3). 

Từ quan điểm của bản tin phiên bản V2.x hoặc V3, một tài liệu CDA có thể được 
xem như một đối tượng đa phương tiện có thể trao đổi như gói mở rộng thư điện tử đa 
mục tiêu (MIME, RFC 2046), được mã hóa như kiểu dữ liệu bao gói (ED). 

Khuyến nghị hiện thời của MIME là áp dụng phương pháp mô tả trong tiêu chuẩn 
Internet RFC 2557 “"Bao gói các tài liệu tổng hợp trong MIME, như HTML (MHTML)”, 
là phương pháp bao gói các tài liệu tổng hợp trong MIME, được dùng bởi ebXML và 
DICOM. 

Trong phiên bản V2.x, các tài liệu CDA sẽ được trao đổi trong phân đoạn OBX, 
trong bất kỳ bản tin nào có thể trao đổi tài liệu (ví dụ như MDM). Trong phân đoạn OBX, 
gói MIME được đặt trong trường dữ liệu OBX.5 (giá trị Quan sát trường dữ liệu 00573), 
được mã hóa như kiểu dữ liệu bao gói V2.x. Giá trị của trường dữ liệu OBX.2 (Kiểu giá 
trị trường 00570) cần được thiết lập giá trị “ED”. Giá trị của trường dữ liệu OBX.3 cần 
có giá trị giống như giá trị ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã). 

Nhiều trường dữ liệu trong bản tin sẽ chồng chéo về nghĩa với các trường dữ liệu 
trong tài liệu CDA. Bảng sau đây chỉ sự tương ứng giữa phân đoạn TXA trong bản tin 
MDM của HL7 phiên bản V2 với các thành phần của CDA. 

Bảng  3. So khớp Phân đoạn TXA của HL7 V2 :: CDA 

Trường dữ liệu TXA Thành phần của CDA 
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Trường dữ liệu TXA Thành phần của CDA 

TXA-2 Loại tài liệu 
ClinicalDocument.code 
(Tài liệu lâm sàng.mã) 

TXA-4 Ngày/thời gian của hoạt động 
ServiceEvent.effectiveTime 
(Sự kiện dịch vụ.Thời gian hiệu lực) 

TXA -5 Mã/tên nhà cung cấp hoạt động 
chính 

ServiceEvent performer 
Người thực hiện Sự kiện dịch vụ 

TXA – 6 Ngày/thời gian khởi tạo 
ClinicalDocument.effectiveTime 
(Tài liệu lâm sàng.Thời gian có hiệu lực) 

TXA-7 Ngày/thời gian ghi chép  
dataEnterer.time 
(Người nhập dữ liệu.thời gian) 

TXA-9 Mã/tên người khởi tạo 
(Author) 
Tác giả 

TXA-11 Mã/tên người ghi chép 
dataEnterer 
(Người nhập dữ liệu) 

TXA-12 Số hiệu tài liệu duy nhất 
ClinicalDocument.id 
(Tài liệu lâm sàng.id) 

TXA-13 Số hiệu tài liệu cha 
ParentDocument.id 
(Tài liệu cha.id) 

TXA-14 Số hiệu yêu cầu trên hệ thống ra 
chỉ định 

Order.id 
(Yêu cầu.id) 

TXA-18 Trạng thái bảo mật của tài liệu 
ClinicalDocument.confidentialityCode 
(Tài liệu lâm sàng.mã bảo mật) 

TXA-22 Người xác thực, dấu thời gian 
authenticator, legalAuthenticator 
(Người xác thực, Người xác thực hợp 
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Trường dữ liệu TXA Thành phần của CDA 

pháp) 

TXA-23 Các bản sao được phân phối 
informationRecipient 
(Người nhận thông tin) 

Ví dụ dưới đây biểu diễn một cách sử dụng hợp lệ, không quy chuẩn của RFC 
2557 trong một bản tin phiên bản V2. Có thể có nhiều dạng biểu diễn hợp lệ khác. 

Ví dụ 3: 
MSH|... 

EVN|... 

PID|... 

PV1|... 

TXA|... 

OBX|1|ED|11492-6^History and Physical^LN|| 

   ^multipart^related^A^ 

   MIME-Version: 1.0 

   Content-Type: multipart/related; boundary="HL7-CDA-boundary"; 

   type="text/xml"; start="10.12.45567.43" 

   Content-Transfer-Encoding: BASE64 

 

   --HL7-CDA-boundary 

   Content-Type: text/xml; charset="US-ASCII" 

   Content-ID: &lt;10.12.45567.43> 

 

   ... Base 64 of base CDA document, which contains  

      ... 

<observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

<id root="10.23.4567.345"/> 

<value mediaType="image/jpeg"> 

<reference value="left_hand_image.jpeg"/> 

</value> 
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</observationMedia> 

      ... 

 

   --HL7-CDA-boundary 

   Content-ID: &lt;10.23.4567.345> 

   Content-Location: canned_left_hand_image.jpeg 

   Content-Type: image/JPEG 

 

   ... Base64 image ... 

 

   --HL7-CDA-boundary-- 

 

   ... 

Trong phiên bản V3, các tài liệu CDA có thể được trao đổi trong bất kỳ bản tin 
nào có thể trao đổi tài liệu (ví dụ như Các bản tin bệnh án của HL7 phiên bản V3 ). 
Thuộc tính RIM là Act.text (Hành động.văn bản) có chứa gói MIME, được mã hóa như 
kiểu dữ liệu bao gói. 

Cũng giống trường hợp phiên bản V2, nhiều trường dữ liệu trong bản tin V3 sẽ 
trùng lặp về nghĩa với các trường dữ liệu trong tài liệu CDA. Do CDA và bản tin Bệnh án 
V3 đều phát sinh từ một mô hình chung, sự tương đương rất rõ ràng, được thể hiện trong 
bảng sau đây. 

Bảng  4. So khớp Bệnh án HL7 V3:: CDA 

Thành phần của hồ sơ 
bệnh  án HL7 phiên 

bảnV3 
Thành phần CDA Nhận xét 

ClinicalDocument 
(Tài liệu lâm sàng) 

ClinicalDocument 
(Tài liệu lâm sàng) 

Hồ sơ bệnh án bao gồm các thuộc tính 
không xuất hiện trong CDA (văn bản, 
statusCode - Mã trạng thái, 
availabilityTime - Thời gian có sẵn, 
reasonCode - Mã lý do, completionCode 
- mã hoàn thành, storageCode - mã lưu 
trữ, copyTime - Thời gian sao chép); 
CDA cũng có các thuộc tính không xuất 
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Thành phần của hồ sơ 
bệnh  án HL7 phiên 

bảnV3 
Thành phần CDA Nhận xét 

hiện trong Hồ sơ bệnh án (tiêu đề) 

Authenticator 
(Người xác thực) 

Authenticator 
(Người xác thực) 

  

legalAuthenticator 
(Người xác thực hợp 
pháp) 

legalAuthenticator 
(Người xác thực hợp pháp) 

  

dataEnterer 
(Người nhập dữ liệu) 

dataEnterer 
(Người nhập dữ liệu) 

  

EncounterEvent / 
encounterPerformer 
(Sự kiện gặp bệnh 
nhân/Người thực hiện 
cuộc gặp) 

encompassingEncounter / 
encounterParticipant; 
serviceEvent / performer 
(Cuộc gặp chứa đựng/Bên 
tham gia cuộc gặp; Sự kiện 
dịch vụ/người thực hiện) 

encounterPerformer (Người thực hiện 
cuộc gặp) trong Hồ sơ bệnh án được 
chia tách thành hai người tham gia trong 
CDA 

responsibleParty 
(Bên chịu trách nhiệm) 

responsibleParty 
(Bên chịu trách nhiệm) 

  

Custodian 
(Người trông nom) 

Custodian 
(Người trông nom) 

  

Participant 
(Người tham gia) 

Participant 
(Người tham gia) 

  

informationRecipient 
(hệ thống nhận thông tin) 

informationRecipient 
(hệ thống nhận thông tin) 

  

recordTarget 
(Hồ sơ đích) 

recordTarget 
(Hồ sơ đích) 
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Thành phần của hồ sơ 
bệnh  án HL7 phiên 

bảnV3 
Thành phần CDA Nhận xét 

Author 
(Tác giả) 

Author 
(Tác giả) 

  

Subject 
(Chủ thể) 

Subject 
(Chủ thể) 

Chủ thể của Hồ sơ bệnh án là một danh 
mục gồm toàn bộ các chủ thể được liệt 
kê trong tài liệu 

relatedDocument / 
ParentDocument 
(Tài liệu liên quan/Tài 
liệu cha) 

relatedDocument / 
parentDocument 
(Tài liệu liên quan/Tài liệu 
cha) 

  

documentationOf / Event 
(Tài liệu về/Sự kiện) 

documentationOf / 
serviceEvent 
(Tài liệu về/Sự kiện) 

  

inFulfillmentOf / Order 
(Để hoàn thành/đơn đặt 
hàng) 

inFulfillmentOf / order 
(Để hoàn thành/Đơn dặt 
hàng) 

  

componentOf / 
EncounterEvent 
(Thành phần của/Sự kiện 
gặp bệnh nhân) 

componentOf / 
encompassingEncounter 
(Thành phần của/Cuộc gặp 
chứa đựng) 

  

Ví dụ dưới đây biểu diễn một cách sử dụng hợp lệ, không quy chuẩn của RFC 
2557 trong một bản tin V3. Có thể có nhiều dạng biểu diễn hợp lệ khác nữa. 

Ví dụ 4: 

<someMessage> 

 <Act.Code code="11488-4"  

     codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  

     displayName="Consultation note"/> 
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 <Act.text type="multipart/related"> 

  MIME-Version: 1.0 

  Content-Type: multipart/related; boundary="HL7-CDA-boundary"; 

  type="text/xml"; start="10.12.45567.43" 

  Content-Transfer-Encoding: BASE64 

 

  --HL7-CDA-boundary 

  Content-Type: text/xml; charset="US-ASCII" 

  Content-ID: &lt;10.12.45567.43> 

 

  ... Base 64 of base CDA document, which contains  

    ... 

  <observationMedia classCode="OBS" moodcode="EVN"> 

   <id root="10.23.4567.345"/> 

   <value mediaType="image/jpeg"> 

    <reference value="left_hand_image.jpeg"/> 

   </value> 

  </observationMedia> 

    ... 

 

  --HL7-CDA-boundary 

  Content-ID: &lt;10.23.4567.345> 

  Content-Location: canned_left_hand_image.jpeg 

  Content-Type: image/JPEG 

 

  ... Base64 image ... 
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  --HL7-CDA-boundary-- 

 

 </Act.text> 

</someMessage> 

4. CDA R-MIM 

LƯU Ý: Phần mô tả chính thức của quá trình tinh chỉnh mô hình HL7 phiên bản 
V3, quá trình phát triển R-MIM và cách diễn giải có thể xem mục 3.5, “Các mô hình 
thông tin bản tin miền” trong tài liệu Hướng dẫn HL7 phiên bản V3. 

CDA R-MIM POCD_RM000040 có thể xem mô hình sau đây 
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Một tài liệu CDA bao gồm một phần đầu và một phần thân. Phần đầu định danh và 
phân loại tài liệu; cung cấp thông tin về việc xác thực, cuộc gặp, bệnh nhân, nhà cung cấp 
dịch vụ, và xác định ngữ cảnh chung cho toàn bộ tài liệu. Phần thân chứa báo cáo y tế, và 
về mặt khái niệm được chia thành các đầu mục lồng ghép nhau, mỗi đầu mục chứa một 
khối tường thuật để diễn dịch lại cùng với các đầu mục nhập có cấu trúc và các đường 
tham chiếu ra bên ngoài. 

4.1 Tài liệu lâm sàng 

Lớp Tài liệu lâm sàng là một điểm nhập dữ liệu trong CDA R-MIM, và tương ứng 
với phần tử XML là <ClinicalDocument> (<Tài liệu lâm sàng>) - phần tử gốc của một tài 
liệu CDA. 

Tài liệu CDA được phân tách về mặt logic thành hai phần gồm phần đầu CDA và 
phần Thân CDA. Phần đầu CDA bao gồm các thuộc tính, bên tham gia, và quan hệ hành 
động của Tài liệu lâm sàng. Phần Thân CDA là đích của quan hệ hành động thành phần 
Tài liệu lâm sàng. 

Lớp ClinicalDocument (Tài liệu lâm sàng) kế thừa nhiều thuộc tính từ Lớp 
InfrastructureRoot của RIM, bao gồm ClinicalDocument.templateId (Tài liệu lâm 
sàng.ID mẫu) và ClinicalDocument.typeId (Tài liệu lâm sàng.ID kiểu). Khi 
ClinicalDocument.templateId (Tài liệu lâm sàng.ID mẫu) có giá trị trong một thực thể, nó 
báo hiệu có sự áp đặt của một bộ các ràng buộc do mẫu quy định. Ngoài ra, thuộc tính 
templateId (ID mẫu) có sẵn trong tất cả các lớp CDA khác, do đó cho phép áp đặt một bộ 
các ràng buộc do mẫu quy định tại bất kỳ cấp độ tinh thô nào. Giá trị của thuộc tính này 
cung cấp một định danh duy nhất cho (các) mẫu đang xét. 

ClinicalDocument.typeId (Tài liệu lâm sàng.ID kiểu) là một tham chiếu rõ ràng, 
không phụ thuộc công nghệ đến CDA, đặc tả CDA Phiên bản 2 này, và phải có giá trị 
như sau: ClinicalDocument.typeId.root (Tài liệu lâm sàng.ID kiểu.gốc) = 
“2.16.840.1.113883.1.3” (đây là OID cho các mô hình được đăng ký của HL7); 
ClinicalDocument.typeId.extension (Tài liệu lâm sàng.ID kiểu.mở rộng) = 
“POCD_HD000040” (đây là định danh duy nhất của Bản mô tả thứ bậc CDA, Phiên bản 
2). 

4.2 Phần đầu 

Mục đích của phần đầu CDA là để tăng cường khả năng trao đổi tài liệu lâm sàng 
giữa các tổ chức và trong nội bộ tổ chức; tạo môi trường thuận lợi cho việc quản lý tài 
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liệu lâm sàng, và tạo điều kiện tổng hợp các tài liệu lâm sàng của một bệnh nhân thành 
một hồ sơ điện tử trọn đời của bệnh nhân. 

4.2.1 Các thuộc tính của Phần đầu 

Mục này mô tả các thuộc tính của lớp Tài liệu lâm sàng gốc. 

Bảng 1. Bộ giá trị của ClinicalDocument.classCode - Tài liệu lâm sàng.Mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOCCLIN 
[mặc định] 

Tài liệu lâm sàng là một tài liệu ghi lại các quan sát và dịch vụ y tế, 
như đã định nghĩa ở trên. 

 

Bảng 2. Bộ giá trị của ClinicalDocument.moodCode - Tài liệu lâm sàng.Mã 
thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) 
[mặc định] 

mỗi lần xảy ra sự kiện thực tế (tức là, hành động  ghi tài liệu đã xảy 
ra và không chỉ là một đề nghị, dự định, kế hoạch hay lời hứa ghi tài 
liệu) 

4.2.1.1 ClinicalDocument.id – Tài liệu lâm sàng.ID 

Biểu diễn một định danh thực thể duy nhất của một tài liệu lâm sàng. 

4.2.1.2 ClinicalDocument.code – Tài liệu lâm sàng.Mã 

Mã xác định kiểu cụ thể của tài liệu (ví dụ, Tiền sử và Thể chất, Tóm tắt ra viện, 
Ghi chú tiến triển). Bộ giá trị được lấy từ LOINC, và có sức mạnh mã hóa theo kiểu dữ 
liệu CWE. 

Trong cơ sở dữ liệu LOINC, bắt đầu từ phiên bản 2.09, tháng 5/2003, các mã kiểu 
tài liệu là các mã có giá trị “DOC” trong thành phần Thước đo. Tập con này của LOINC 
được trình bày trong phần phụ lục (xem Các mã tài liệu của LOINC (§ B.2)). 

LƯU Ý: Quan hệ thứ bậc giữa các mã tài liệu của LOINC hiện vẫn đang được 
phát triển. Theo sách hướng dẫn của LOINC phiên bản 2.14 (tháng 12/2004): các thuật 
ngữ thành phần dùng để tạo ra tên của các mã kiểu tài liệu sẽ sớm được so khớp với 
UMLS Metathesaurus hoặc SNOMED CT. Việc so khớp này sẽ giúp thiết lập ý nghĩa của 
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các thuật ngữ và cho phép tổng hợp và phân loại các mã kiểu tài liệu dựa trên định nghĩa, 
các quan hệ có thể nhận biết được, và các thứ bậc bao trùm tồn tại trong hệ thống thuật 
ngữ tham chiếu. 

4.2.1.3 ClinicalDocument.title – Tài liệu lâm sàng.Tiêu đề 

Biểu diễn tiêu đề của tài liệu. Trường hợp thường gặp là tài liệu lâm sàng không 
có tiêu đề, và được gọi chung bằng tên hiển thị của ClinicalDocument.title (Tài liệu lâm 
sàng.mã) (ví dụ “tư vấn” hoặc “Ghi chú tiến triển”). Khi các tên hiển thị này được hoàn 
trả về cho bác sĩ, hoặc khi tài liệu có một tiêu đề duy nhất, thì nên sử dụng thành phần 
ClinicalDocument.title (Tài liệu lâm sàng.tiêu đề). Trong tài liệu ví dụ tại phần phụ lục 
(xem Tài liệu mẫu (§ A.1)), giá trị của ClinicalDocument.title (Tài liệu lâm sàng.tiêu đề) 
= “Ghi chú tư vấn của phòng khám Good Health” 

4.2.1.4 ClinicalDocument.effectiveTime – Tài liệu lâm sàng.Thời gian hiệu lực 

Cho biết thời gian tạo tài liệu, khi tài liệu xuất hiện lần đầu tiên. Khi tài liệu CDA 
là bản chuyển thể từ một tài liệu gốc ở một định dạng khác, thì 
ClinicalDocument.effectiveTime (Tài liệu lâm sàng.Thời gian hiệu lực) là thời gian tài 
liệu gốc được tạo ra. Thời gian chuyển thể tài liệu hiện chưa được biểu diễn trong CDA. 

4.2.1.5 ClinicalDocument.ConfidentialityCode – Tài liệu lâm sàng.Mã bảo mật 

Bảo mật là một thành phần ngữ cảnh bắt buộc của CDA, trong đó giá trị được biểu 
diễn trong phần đầu đúng cho toàn bộ tài liệu, trừ khi được ghi đè bởi một giá trị lồng 
ghép (như được mô tả rõ hơn trong phần Ngữ cảnh CDA (§ 4.4 )). 

Bảng 3. Bộ giá trị của ClinicalDocument.confidentialityCode - Tài liệu lâm 
sàng.Mã bảo mật (CWE) 

Mã* Định nghĩa 

N (normal) (codeSystem 
2.16.840.1.113883.5.25) 
N (thông thường) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 
 

Áp dụng các quy tắc bảo mật thông thường (theo thông lệ 
chăm sóc y tế tốt). Tức là, chỉ các cá nhân được cấp quyền 
với nhu cầu về y tế hoặc nghiệp vụ hợp pháp mới có thể truy 
cập hạng mục này. 

R (restricted) (codeSystem 
2.16.840.1.113883.5.25) 
R (hạn chế) (hệ thống mã hóa 

Hạn chế truy cập, ví dụ, chỉ những nhà cung cấp dịch vụ có 
quan hệ chăm sóc sức khỏe hiện thời với bệnh nhân 
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Mã* Định nghĩa 

2.16.840.1.113883.5.25) 

V (very restricted) (codeSystem 
2.16.840.1.113883.5.25) 
V (rất hạn chế) (hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Rất hạn chế truy cập được thông báo bởi người Đặc trách tính 
riêng tư của cơ quan lưu giữ bản ghi. 

* Giá trị Hệ thống mã hóa được đưa vào đây vì confidentialityCode (Mã bảo mật) 
thuộc kiểu CE, và do đó phải chứa cả mã và hệ thống mã hóa. 

4.2.1.6 ClinicalDocument.languageCode – Tài liệu lâm sàng.Mã ngôn ngữ 

Quy định ngôn ngữ con người được thể hiện theo dạng dữ liệu ký tự (dù ở trong 
nội dung hay là giá trị của thuộc tính). Các giá trị của thuộc tính là các định danh ngôn 
ngữ được quy định bởi IETF (Đội kỹ thuật Internet) RFC 3066 về Định danh các Ngôn 
ngữ, biên tập bởi H. Alvestrand. 1995, thay thế cho RFC 1766. Hệ thống mã HL7 cho các 
giá trị này là “2.16.840.1.113883.6.121". Ngôn ngữ là một thành phần ngữ cảnh của 
CDA, trong đó giá trị được biểu diễn trong phần đầu lá giá trị chính thống cho toàn bộ tài 
liệu, trừ khi bị ghi đè bởi một giá trị lồng ghép (được mô tả rõ hơn trong phần Ngữ cảnh 
CDA (§ 4.4)). 

4.2.1.7 ClinicalDocument.setId – Tài liệu lâm sàng.Id thiết lập 

Biểu diễn một định danh chung cho tất cả các phiên bản chỉnh sửa của tài liệu. 

4.2.1.8 ClinicalDocument.versionNumber – Tài liệu lâm sàng.số hiệu phiên bản 

Giá trị số nguyên được sử dụng để cho biết phiên bản các tài liệu thay thế nhau. 

4.2.1.9 ClinicalDocument.copyTime (bị phản đối) – Tài liệu lâm sàng.Thời gian sao 
chép 

Biểu diễn thời gian tài liệu được công bố (tức là được sao chép hoặc gửi đến thiết 
bị hiển thị) từ một hệ thống quản lý tài liệu giữ quyền kiểm soát chỉnh sửa tài liệu. Một 
khi đã được gán giá trị, nó sẽ không thể thay đổi. Mục đích là để cung cấp cho người xem 
ý tưởng về việc tài liệu này đã nằm ngoài ngữ cảnh an toàn của hệ thống quản lý tài liệu 
được bao lâu rồi. 

Được đưa vào để tương thích ngược với CDA Phiên bản 1. 
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ClinicalDocument.copyTime (Tài liệu lâm sàng.Thời gian sao chép) đã bị phản 
đối vì nó không phải là một phần của tài liệu tại thời điểm tài liệu được chứng thực, mà 
biểu diễn một siêu dữ liệu về tài liệu, áp dụng tại một thời gian có thể thay đổi sau khi đã 
xác thực. Việc tiếp tục sử dụng thành phần này không được khuyến khích. 

4.2.2 Các bên tham gia trong phần đầu 

Mục này mô tả các lớp liên quan đến lớp Tài liệu lâm sàng gốc qua một Sự tham 
gia. 

4.2.2.1 Người xác thực 

Biểu diễn người tham gia đã xác thực tính chính xác của tài liệu, nhưng không có 
quyền chứng thực về pháp lý cho tài liệu. Ví dụ như một bác sĩ nội trú đến thăm khám 
bệnh nhân và đọc ghi một ghi chú, sau đó ký phần ghi chú đó. (Xem thêm Người chứng 
thực về pháp lý (§ 4.2.2.8)). 

Tài liệu lâm sàng có thể không có hoặc có nhiều người xác thực. Mặc dù chữ ký 
điện tử không được lưu trong tài liệu CDA, việc xác thực và chứng thực về pháp lý đều 
đòi hỏi tài liệu phải được ký thủ công hoặc ký điện tử bởi cá nhân chịu trách nhiệm. 
Người xác thực yêu cầu có authenticator.time (người xác thực.thời gian) để chỉ thời gian 
xác thực, và thành phần authenticator.signatureCode (người xác thực.Mã chữ ký) để chỉ 
đã lấy chữ ký và lưu hồ sơ. 

Bảng 4. Bộ giá trị của authenticator.typeCode - người xác thực.Mã loại 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

AUTHEN (người xác 
thực) [mặc định] 

Là người kiểm chứng và khẳng định tính chính xác của một 
hành động, nhưng không có quyền chứng thực về pháp lý cho 
hành động đó. 

 

Bảng 5. Bộ giá trị cho authenticator.signatureCode - người xác thực.Mã chữ 
ký (CNE) 

Mã Định nghĩa 

S (đã ký) Đã lấy chữ ký và đã lưu hồ sơ 
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Mã Định nghĩa 

X (bắt buộc) 
(đang bị phản 
đối) 

CDA Phiên bản 1 biểu diễn một người xác thực dự kiến (“X”) hoặc 
người xác thực thực tế (“S”). CDA Phiên bản 2 chỉ biểu diễn người 
xác thực thực tế, do đó đã không tán thành giá trị “X”. 

Người xác thực là người có vai trò của một đối tượng được giao việc (Lớp 
AssignedEntity - Đối tượng được giao việc). Đối tượng được giao việc là một cá nhân 
được tổ chức giao cho một vai trò trong phạm vi nhất định. Đối tượng đóng vai là một 
con người (lớp Con người). Đối tượng xác định phạm vi vai trò là một tổ chức (lớp Tổ 
chức). (xem thêm mục 3.3.1 “Lớp:Vai trò” trong tài liệu mô hình RIM để có thêm thông 
tin chi tiết về phần mô tả của các quan hệ vai trò giữa “người đóng vai” và “người xác 
định phạm vi vai trò”. 

Bảng 6. Bộ giá trị của AssignedEntity.classCode - Đối tượng được giao 
việc.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ASSIGNED (được 
giao việc) [mặc 
định] 

Là một vai trò của nhân viên mà trong đó nhân viên là một đối tượng 
thực thi công việc trong quá trình làm thuê cho một tổ chức. Trọng tâm 
là vai trò chức năng thay mặt cho tổ chức. 

 

Bảng 7. Bộ giá trị của Person.classCode - Con người.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PSN (con người) [mặc định] Là một chủ thể sống thuộc loài người. 

 

Bảng 8. Bộ giá trị của Person.determinerCode - Con người.Mã từ hạn định 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của 
một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập đến 
việc mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một chiếc 
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Mã Định nghĩa 

xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói chung 
(một loại xe hơi) 

 

Bảng 9. Bộ giá trị của Organization.classCode - Tổ chức.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ORG (tổ chức) [mặc định] Một cấu trúc xã hội hoặc pháp lý do con người lập ra 

 

Bảng 10. Bộ giá trị của Organization.determinerCode - Tổ chức.mã từ hạn 
định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(được gán) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của một đối 
tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập đến mô tả chung 
loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một chiếc xe hơi cụ thể (một thực 
thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói chung (một loại xe hơi) 

Phạm vi vai trò của tổ chức có thể là một thành phần của một tổ chức lớn hơn. Khi 
cần đưa vào quan hệ tổng thể-bộ phận, có thể dùng vai trò OrganizationPartOf (Bộ phận 
của tổ chức). OrganizationPartOf.statusCode (Bộ phận của tổ chức.Mã trạng thái) cho 
biết trạng thái của quan hệ tổng thể-bộ phận (ví dụ “đang hiệu lực”, “đã kết thúc”). 
OrganizationPartOf.effectiveTime (Bộ phận của tổ chức.Thời gian hiệu lực) là khoảng 
thời gian xác định thời kỳ quan hệ tổng thể-bộ phận có hiệu lực, nếu giới hạn thời gian đó 
được áp dụng và được biết đến. 

Bảng 11. Bộ giá trị của OrganizationPartOf.classCode - Bộ phận của tổ 
chức.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PART (bộ phận) 
[mặc định] 

Là quan hệ liên quan giữa hai Đối tượng, trong đó Đối tượng đóng vai là 
một bộ phận của đối tượng xác định phạm vi vai trò 
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Bảng 12. Bộ giá trị của OrganizationPartOf.statusCode - Bộ phận của tổ 
chức.mã trạng thái (CNE) 

Mã Định nghĩa 

normal (thông 
thường) 

Trạng thái ‘điển hình’. Ngoại trừ trạng thái “đã đưa về không” là trạng thái 
biểu diễn sự kết thúc của thực thể Vai trò được tạo ra do lỗi. 

active (đang hoạt 
động) 

Trạng thái biểu diễn thực tế là Đối tượng hiện đang hoạt động theo Vai trò. 

Cancelled (đã hủy) Trạng thái kết thúc do hủy vai trò trước khi kích hoạt. 

pending (tạm chờ) Trạng thái biểu diễn thực tế, vai trò vẫn chưa được kích hoạt 

suspended (tạm 
hoãn) 

Trạng thái biểu diễn sự tạm dừng của Đối tượng đóng Vai trò. Trạng thái 
này xuất phát từ trạng thái “đang hoạt động” 

terminated (đã kết 
thúc) 

Trạng thái biểu diễn sự kết thúc thành công của Vai trò. 

nullified (đã đưa 
về không) 

Trạng thái biểu diễn sự kết thúc của thực thể Vai trò được tạo ra do lỗi. 

4.2.2.2 Author - Tác giả 

Biểu diễn con người và/hoặc máy móc biên soạn ra tài liệu. Trong một số trường 
hợp, vai trò hay chức năng tác giả được kế thừa từ ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm 
sàng.mã), ví dụ khi ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) là “Ghi chú về tiến 
triển của Sinh viên y khoa”. Vai trò tác giả cũng có thể được ghi lại trong thuộc tính 
Author.functionCode (Tác giả.Mã chức năng) hoặc AssignedAuthor.code (Tác giả được 
giao.mã). Nếu một trong hai thuộc tính được đưa vào, chúng phải tương ứng với hoặc 
giải thích rõ thêm vai trò kế thừa trong ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) (ví 
dụ khi ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) chỉ đơn giản là “Ghi chú về tiến 
triển của bác sĩ” và giá trị của Author.functionCode (Tác giả.mã chức năng) là “bác sĩ 
trực”), và không được mâu thuẫn với vai trò được kế thừa trong ClinicalDocument.code 
(Tài liệu lâm sàng.mã), vì sự mâu thuẫn đó sẽ tạo ra tình huống không rõ ràng. 

Bảng 13. Bộ giá trị của author.typeCode - tác giả.mã kiểu (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

AUT (tác giả) 
[mặc định] 

Là bên khởi tạo Hành động (Act) và do đó chịu trách nhiệm về thông tin 
được đưa ra trong Hành động. 

 

Bảng 14. Bộ giá trị của author.contextControlCode - tác giả.mã kiểu soát 
ngữ cảnh (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè thay 
thế, truyền dẫn) 
[mặc định] 

Bên tham gia ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng typeCode (mã 
kiểu). Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ truyền dẫn đến bất kỳ Hành động con 
nào tiếp cận được qua các ActRelationships (Quan hệ hành động) dẫn dắt 
(xem phần “Ngữ cảnh CDA” bên dưới) 

Tác giả là một người trong vai trò tác giả được giao việc (lớp AssignedAuthor - 
Tác giả được giao việc). Đối tượng đóng vai trò là một con người (lớp Person - Người) 
hoặc một thiết bị (lớp AuthoringDevice - Thiết bị biên soạn). Đối tượng xác định phạm vi 
vai trò là một tổ chức (lớp Organization - Tổ chức), và là tổ chức khởi tạo ra tài liệu. 

Bảng 15. Bộ giá trị của AssignedAuthor.classCode - Tác giả được giao 
việc.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ASSIGNED (đối tượng được 
giao việc) [mặc định] 

Vai trò trong đó đối tượng đóng vai hành động khi 
được thuê bởi hoặc thay mặt cho một tổ chức xác định 
phạm vi 

 

Bảng 16. Bộ giá trị của AuthoringDevice.classCode - Thiết bị biên soạn.mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DEV (thiết bị) 
[mặc định] 

Đối tượng được sử dụng trong một hoạt động, mà không bị thay 
đổi đáng kể qua hoạt động đó. 
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Bảng 17. Bộ giá trị của AuthoringDevice.determinerCode - Thiết bị biên 
soạn.mã từ hạn định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(được gán) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của 
một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập 
đến mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một 
chiếc xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi 
nói chung (một loại xe hơi) 

LƯU Ý: trong CDA Phiên bản 1, có thể quy định các cá nhân chịu trách nhiệm về 
thiết bị. Chức năng này đã bị phản đối trong CDA Phiên bản 2. Lớp Đối tượng được duy 
trì vẫn có mặt để tương thích ngược, và không khuyến khích sử dụng nó, trừ khi cần để 
hỗ trợ việc chuyển đổi các tài liệu của CDA Phiên bản 1. 

Bảng 18. Bộ giá trị của MaintainedEntity.classCode - Đối tượng được duy 
trì.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

MNT (đối 
tượng được duy 
trì) [mặc định] 

Đối tượng được duy trì bởi một đối tượng khác. Đây thường là vai trò của 
một thiết bị dùng lâu dài. Người xác định phạm vi vai trò chịu trách nhiệm 
vận hành phù hợp, đảm bảo chất lượng và sự an toàn. 

4.2.2.3 Custodian – Người duy trì 

Biểu diễn tổ chức chịu trách nhiệm duy trì tài liệu. Người duy trì là người quản lý 
được giao trách nhiệm bảo trì tài liệu. Mọi tài liệu CDA đều có chính xác một người duy 
trì. 

Sự tham gia của người duy trì thỏa mãn định nghĩa của CDA về Sự quản lý 
(xem CDA là gì (§ 1.1)). Do CDA là một tiêu chuẩn trao đổi và có thể không biểu diễn 
dạng gốc của một tài liệu được chứng thực, người duy trì biểu diễn người quản lý tài liệu 
ở nguồn gốc đó. 

Bảng 19. Bộ giá trị của custodian.typeCode - người duy trì.mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

CST (người duy trì) [mặc định] Là tổ chức chịu trách nhiệm duy trì tài liệu này. 
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Người duy trì là một tổ chức xác định phạm vi vai trò trong vai trò người duy trì 
được giao việc (lớp AssignedCustodian - Người duy trì được giao việc). Tổ chức bảo trì 
(lớp CustodianOrganization - Tổ chức duy trì) là một đối tượng xác định phạm vi vai trò 
AssignedCustodian (Người duy trì được giao việc), và bắt buộc phải có một 
CustodianOrganization.id (Tổ chức duy trì.id). 

Bảng 20. Bộ giá trị của AssignedCustodian.classCode - Người duy trì được 
giao việc.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ASSIGNED (đối tượng 
được giao việc) [mặc định] 

Là vai trò trong đó đối tượng đóng vai hoạt động trong phạm vi 
công việc của hoặc đại diện cho tổ chức xác định phạm vi vai trò 

Bảng 21. Bộ giá trị của CustodianOrganization.classCode - Tổ chức duy 
trì.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ORG (tổ chức) [mặc định] Một cấu trúc xã hội hoặc pháp lý do con người lập ra 

 

Bảng 22. Bộ giá trị của CustodianOrganization.determinerCode - Tổ chức 
duy trì.mã từ hạn định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(được gán) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của một đối 
tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập đến mô tả chung 
loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một chiếc xe hơi cụ thể (một thực 
thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói chung (một loại xe hơi) 

4.2.2.4 dataEnterer (Transcriptionist) – Người nhập dữ liệu (Người ghi chép) 

Biểu diễn người tham gia đã chuyển thể phần ghi chú được bác sĩ đọc thành văn 
bản. 

Bảng 23. Bộ giá trị của dataEnterer.classCode - Người nhập dữ liệu.mã loại 
(CNE) 
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Mã Định nghĩa 

ENT (người ghi 
chép) [mặc định] 

Là người nhập dữ liệu vào hệ thống khởi tạo. Thông tin Người nhập dữ 
liệu được tùy ý lưu lại để phục vụ các mục đích kiểm soát chất lượng nội 
bộ. Đối tượng này bao gồm cả người ghi chép lại phần văn bản được đọc. 

 

Bảng 24. Bộ giá trị của dataEnterer.contextControlCode - Người nhập dữ 
liệu.mã kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè thay 
thế, truyền 
dẫn)[mặc định] 

Bên tham gia ghi đè thay thế các quan hệ có cùng typeCode (Mã kiểu). 
Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ được truyền dẫn áp dụng cho bất kỳ Hành 
động (Act) con nào được tiếp cận qua các ActRelationships (Quan hệ hành 
động dẫn dắt). (Xem phần “Ngữ cảnh CDA” bên dưới). 

4.2.2.5 encounterParticipant – Người tham gia trong cuộc gặp bệnh nhân 

Xem phần EncompassingEncounter – bao gồm cuộc gặp (§ 4.2.3.5 ) để có thêm 
thông tin chi tiết cho phần mô tả cho thành phần tham gia encounterParticipant (Người 
tham gia trong cuộc gặp bệnh nhân) 

4.2.2.6 Informant – Người cung cấp thông tin 

Người cung cấp thông tin (hay nguồn thông tin) là người cung cấp các thông tin 
liên quan, ví dụ như bố/mẹ của một bệnh nhân bị hôn mê là người đã mô tả hành vi của 
bệnh nhân trước khi bị hôn mê. 

 Bảng 25. Bộ giá trị của informant.typeCode - người cung cấp thông tin.Mã 
kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INF (người cung 
cấp thông tin) [mặc 
định] 

Là nguồn của thông tin được báo cáo (ví dụ, người thân trả lời các câu hỏi 
về tiền sử của bệnh nhân). Đối với các câu hỏi về tiền sử, trừ khi có khai 
báo khác, thì bệnh nhân được hàm chỉ là người cung cấp thông tin. 

 

Bảng 26. Bộ giá trị của informant.contextControlCode - Người cung cấp 
thông tin.mã kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè thay 
thế, truyền dẫn) 
[mặc định] 

Bên tham gia sẽ ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng typeCode 
(Mã kiểu). Quan hệ ghi đè thay thết này sẽ truyền dẫn áp dụng cho bất kỳ 
Acts (Hành động) con nào tiếp cận được qua các ActRelationships (Quan hệ 
hành động) dẫn dắt. (Xem phần “ngữ cảnh CDA” bên dưới). 

Người cung cấp thông tin có thể là một người đóng một trong hai vai trò sau. Vai 
trò Đối tượng liên quan được dùng để biểu diễn một người cung cấp thông tin không có 
một vai trò.id (ví dụ bố/mẹ hoặc một người trên phố). Trong trường hợp này người cung 
cấp thông tin có quan hệ cá nhân hoặc hình thức nào đó với bệnh nhân. Vai trò này không 
được xác định phạm vi, với giả định rằng bệnh nhân luôn là người xác định phạm vi được 
hàm chỉ. Đối tượng liên quan.mã có thể được dùng để chỉ bản chất của mối quan hệ. Vai 
trò Đối tượng được giao việc được dùng cho một người cung cấp thông tin được định 
danh, và được xác định phạm vi bởi một Tổ chức. 

Bảng 27. Bộ giá trị của relatedEntity.classCode - Đối tượng liên quan.Mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

Bất kỳ kiểu con nào của 
RoleClassMutualRelationship 
(Quan hệ qua lại trong Lớp vai 
trò) 

Là một vai trò của đối tượng có quan hệ qua lại nào đó với 
bệnh nhân. Cơ sở của quan hệ đó có thể là các thỏa thuận (ví 
dụ, vợ/chồng, đối tác ký hợp đồng), hoặc có thể là các hành vi 
thực tế (ví dụ bạn bè), hoặc cũng có thể là sự liên can đến 
nhau một cách ngẫu nhiên (ví dụ, các bên liên quan đến việc 
tranh chấp, anh chị em, con) 
Tham khảo thêm lĩnh vực từ vựng 
“RoleClassMutualRelationship – Quan hệ qua lại trong lớp 
vai trò” để biết các giá trị được phép sử dụng 

4.2.2.7 informationRecipient – Người nhận thông tin 

Biểu diễn người nhận sẽ nhận một bản sao của tài liệu.  

LƯU Ý: Người nhận thông tin là một đối tượng mà một bản sao của tài liệu sẽ 
được gửi đến, vào thời điểm tài liệu được biên soạn ra. Nó không giống với tập hợp cộng 
dồn những cá nhân mà sau này tài liệu sẽ được chia sẻ với, trong suốt cuộc đời của bệnh 
nhân. Danh sách chia sẻ này sẽ không được chứa trong tài liệu, và nằm ngoài phạm vi của 
CDA. 
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Bảng 28. Bộ giá trị của informant.typeCode - Người nhận thông tin.Mã 
kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PRCP (người nhận chính) [mặc 
định] 

Tài liệu được gửi đến người nhận đầu tiên 

TRC (Người nhận thứ cấp) 
Tài liệu được gửi đến người nhận thứ cấp sau khi được gửi 
đến người nhận chính. 

Khi con người là người nhận thông tin dự kiến (lớp IntendedRecipient - Người 
nhận dự kiến), thì đối tượng đóng vai là một con người (lớp Person - Con người), có thể 
được xác định phạm vi bởi một tổ chức hoặc không (lớp Organization - Tổ chức). Khi 
người nhận dự kiến là một tổ chức, thì IntendedRecipient.classCode (Người nhận dự 
kiến.mã lớp) có giá trị là “ASSIGNED” (được giao), và người nhận được phản ánh bởi sự 
có mặt của một Tổ chức xác định phạm vi, mà không có đối tượng đóng vai. Khi một hồ 
sơ sức khỏe là người nhận dự kiến, thì IntendedRecipient.classCode (Người nhận dự 
kiến.mã lớp) có giá trị là “HLTHCHRT” (hồ sơ sức khỏe). Trong trường hợp này sẽ 
không có đối tượng đóng vai, và có thể có một tổ chức xác định phạm vi hoặc không (lớp 
Organization - Tổ chức). 

Bảng 29. Bộ giá trị của informant.classCode - Người nhận dự kiến.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

ASSIGNED (đối tượng 
được giao) [mặc định] 

Là vai trò mà đối tượng được giao trong phạm vi của một tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ hoặc đại diện cho một tổ chức trong phạm 
vi công việc được giao  

HLTHCHRT (hồ sơ sức 
khỏe) 

Vai trò mà đối tượng thể hiện là một hồ sơ sức khỏe thuộc tổ chức 
xác định phạm vi 

4.2.2.8 legalAuthenticator – Người chứng thực hợp pháp 

Biểu diễn một người tham gia đã chứng thực tài liệu về mặt pháp lý.  

CDA là tiêu chuẩn xác định cấu trúc của các tài liệu lâm sàng được trao đổi. Trong 
trường hợp một tài liệu của địa phương được chuyển đổi thành tài liệu CDA để trao đổi, 
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việc chứng thực xảy ra trên tài liệu của địa phương, và thực tế đó được phản ánh trong tài 
liệu CDA được trao đổi. Tài liệu CDA có thể phản ánh trạng thái chưa được chứng thực, 
đã chứng thực, hoặc đã chứng thực hợp pháp. Trạng thái chưa chứng thực tồn tại khi 
không có thông tin nào về việc chứng thực được ghi lại (tức là, là tình trạng không được 
xác thực hoặc chứng thực hợp pháp). 

Mặc dù chữ ký điện tử không được chứa trong tài liệu CDA, cả việc chứng thực và 
chứng thực hợp pháp đều đòi hỏi tài liệu phải được ký tay và ký điện tử bởi cá nhân chịu 
trách nhiệm. LegalAuthentixator (Người chứng thực hợp pháp) có bắt buộc phải có giá trị 
legalAuthenticator.time (Người chứng thực hợp pháp.thời gian) để cho biết thời gian 
chứng thực, và bắt buộc phải có một giá trị legalAuthenticator.signatureCode (Người 
chứng thực hợp pháp.mã chữ ký), để cho biết rằng đã lấy chữ ký và đã lưu hồ sơ. 

Bảng 30. Bộ giá trị của legalAuthenticator.typeCode - Người chứng thực 
hợp pháp.mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

LA (người chứng 
thực hợp pháp) 
[mặc định] 

Là người kiểm chứng đã chứng thực hợp pháp cho tính chính xác của 
một hành động. Ví dụ như một bác sĩ thăm khám bệnh nhân và đọc ghi 
một ghi chú, sau đó ký vào bản chép. Chữ ký tạo thành một chứng thực 
hợp pháp. 

 

Bảng 31. Bộ giá trị của legalAuthenticator.signatureCode - Người chứng 
thực hợp pháp.Mã chứ ký (CNE) 

Mã Định nghĩa 

S (đã ký) Đã thêm chữ ký và đã lưu hồ sơ 

X (bắt buộc) (đã 
bị phản đối) 

CDA phiên bản 1 biểu diễn một người chứng thực hợp pháp dự kiến (“X”) 
hoặc thực tế (“S’). CDA phiên bản 2 chỉ biểu diễn người chứng thực hợp 
pháp thực tế, do đó đã không tán thành sử dụng giá trị “X”. 

 

Bảng 32. Bộ giá trị của legalAuthenticator.contextControlCode - Người 
chứng thực hợp pháp.Mã kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè 
thay thế, 
truyền dẫn) 
[mặc định] 

Bên tham gia ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng typeCode 
(Mã kiểu). Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ truyền dẫn áp dụng cho bất 
kỳ Act (Hành động) con nào được tiếp cận thông qua các 
ActRelationships (Quan hệ hành động) dẫn dắt (Xem phần “Ngữ cảnh 
CDA” bên dưới). 

Người chứng thực hợp pháp là người đóng vai trò của một đối tượng được giao 
việc (lớp AssignedEntity - Đối tượng được giao việc). Đối tượng được giao việc là một 
người được giao một vai trò bởi tổ chức xác định phạm vi vai trò. Đối tượng đóng vai là 
một con người (lớp Person - Con người). Đối tượng xác định phạm vi vai trò là một tổ 
chức (lớp Organization - Tổ chức). 

4.2.2.9 Participant – Người tham gia 

Được dùng để biểu diễn những người tham gia khác không được đề cập rõ ràng 
bởi các lớp khác, mà có liên quan đến hành động được ghi tài liệu theo một cách nào đó. 

Bảng 33. Bộ giá trị của Participant.typeCode - Người tham gia.mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

Bất kỳ kiểu con nào của Kiểu 
Tham gia 

Xem miền từ vựng “ParticiapationType - Kiểu tham gia” để 
biết các giá trị được cho phép 

 

Bảng 34. Bộ giá trị của Participant.contextControlCode - Người tham 
gia.mã kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè 
thay thế, 
truyền dẫn) 
[mặc định] 

Bên tham gia ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng typeCode 
(Mã kiểu). Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ truyền dẫn áp dụng cho bất 
kỳ Act (Hành động) con nào tiếp cận được qua các ActRelationship -
Quan hệ hành động dẫn dắt (Xem phần “Ngữ cảnh CDA” bên dưới). 

Người tham gia là một người hoặc tổ chức đóng vai trò đối tượng tham gia (lớp 
AssociatedEntity - Đối tượng liên đới). Đối tượng đóng vai trò là một con người (lớp 
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Person - Người). Đối tượng xác định phạm vi vai trò là một tổ chức (lớp Organization - 
Tổ chức). 

Bảng 35. Bộ giá trị của AssociatedEntity.classCode - Đối tượng liên đới.mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

Bất kỳ kiểu con nào của 
RoleClassAssociative (Lớp vai 
trò liên đới) 

Xem miền từ vựng “RoleClassAssociative  - Lớp vai trò liên 
đới” để biết các giá trị được cho phép. 

Khi đối tượng tham gia là một tổ chức, điều này được phản ánh bằng sự có mặt 
của Tổ chức xác định phạm vi mà không có đối tượng đóng vai. 

4.2.2.10 Performer – Người thực hiện 

Xem Sự kiện dịch vụ (§ 4.2.3.2 ) để biết phần mô tả của bên tham gia là người 
thực hiện. 

4.2.2.11 recordTarget – Hồ sơ đích 

Hồ sơ đích biểu diễn bệnh án mà tài liệu này nằm trong đó. Một tài liệu lâm sàng 
thường có chính xác một bên tham gia là recordTarget (Hồ sơ đích). Trong trường hợp ít 
phổ biến khi một tài liệu lâm sàng (ví dụ như phần nhóm ghi chú của một cuộc thăm 
khám) được đặt trong nhiều hồ sơ của bệnh nhân, thì có thể khai báo nhiều bên tham gia 
là Hồ sơ đích. 

Hồ sơ đích của một tài liệu được khai báo trong phần đầu và truyền tải các nội 
dung lồng ghép bên trong, nơi chúng không thể bị ghi đè thay thế (xem phần Ngữ cảnh 
CDA (§ 4.4 )). 

Bảng 36. Bộ giá trị của recordTarget.typeCode - Hồ sơ đích.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

RCT (hồ sơ đích) 
[mặc định]  

Hồ sơ đích cho biết rõ hồ sơ bệnh án của ai sẽ chứa tài liệu của hành 
động này. 

 

Bảng 37. Bộ giá trị của recordTarget.contextControlCode - Hồ sơ đích.Mã 
kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè thay 
thế, truyền dẫn) 
[mặc định] 

Bên tham gia ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng typeCode (Mã 
kiểu). Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ truyền dẫn áp dụng cho bất kỳ Act 
(Hành động) con nào tiếp cận được qua các ActRelationship - Quan hệ 
hành động dẫn dắt (Xem phần “Ngữ cảnh CDA” bên dưới). 

Hồ sơ đích được biểu diễn như một quan hệ giữa người và tổ chức, trong đó con 
người đóng vai trò bệnh nhân (lớp PatientRole - Vai trò bệnh nhân). Đối tượng đóng vai 
là bệnh nhân (lớp Patient - Bệnh nhân). Đối tượng xác định phạm vi của vai trò là một tổ 
chức (lớp Organization - Tổ chức). Một bệnh nhân được định danh duy nhất thông qua 
thuộc tính PatientRole.id (Vai trò bệnh nhân.id). 

CDA Phiên bản 1 cho phép có các định danh cá nhân bổ sung, tương ứng với 
thuộc tính Patient.id (Bệnh nhân.id) trong CDA Phiên bản 2. Thuộc tính này được giữ lại 
để tương thích ngược và đã bị phản đối bởi vì việc có hai cách khác nhau để định danh 
một bệnh nhân có thể dẫn đến cách sử dụng thiếu thống nhất. Việc tiếp tục sử dụng 
Patient.id (Bệnh nhân.id) không được khuyến khích. 

Bảng 38. Bộ giá trị của PatientRole.classCode - Vai trò bệnh nhân.mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

PAT (bệnh nhân)[mặc 
định] 

Là người nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ nhà cung cấp dịch 
vụ y tế. 

 

Bảng 39. Bộ giá trị của Patient.classCode - Bệnh nhân.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PSN (người) [mặc định] Là chủ thể sống thuộc loài người. 

 

Bảng 40. Bộ giá trị của Patient.determinerCode - Bệnh nhân.Mã từ hạn định 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của một đối 
tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập đến mô tả chung 
về loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một chiếc xe hơi cụ thể (một 
thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói chung (một loại xe hơi) 

Các kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của bệnh nhân có thể được biểu diễn trong 
lớp LanguageCommunication (Giao tiếp bằng ngôn ngữ) liên kết. BirthPlace (Nơi sinh) 
của bệnh nhân được biểu diễn dưới dạng mối quan hệ giữa một bệnh nhân và một địa 
điểm. Lớp BirthPlace (Nơi sinh) được đóng vai bởi một địa điểm (lớp Place - Địa điểm), 
và được xác định phạm vi bởi một bệnh nhân (lớp Patient - Bệnh nhân). 

Bảng 41. Bộ giá trị của Birthplace.classCode - Nơi sinh.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

BIRTHPL (nơi sinh) [mặc 
định] 

Cho biết địa điểm nơi chủ thể sống được sinh ra 

 

Bảng 42. Bộ giá trị của Place.classCode - Địa điểm.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PLC (địa điểm) [mặc 
định] 

Là địa điểm hoặc khu vực vật lý với các cấu trúc chứa bên trong. 

 

Bảng 43. Bộ giá trị của Place.determinerCode - Địa điểm.mã từ hạn định 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của một đối 
tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập đến mô tả chung 
về loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một chiếc xe hơi cụ thể (một 
thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói chung (một loại xe hơi) 
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Người giám hộ của bệnh nhân là một cá nhân hoặc tổ chức trong vai trò giám hộ 
(lớp Guardian - Giám hộ). Đối tượng đóng vai người giám hộ là một con người (lớp 
Person - Con ng ười) hoặc tổ chức (lớp Organization - Tổ chức). Đối tượng xác định 
phạm vi vai trò là bệnh nhân (lớp Patient - Bệnh nhân). 

Khi người giám hộ không được khai báo rõ ràng, giá trị này sẽ là giá trị mặc định 
theo thông lệ ở địa phương (ví dụ, bệnh nhân tự quyết định về vấn đề chăm sóc sức khỏe 
của mình trừ khi bị mất năng lực, khi đó các quyết định về chăm sóc sức khỏe sẽ do 
vợ/chồng của bệnh nhân đưa ra). 

Bảng 44. Bộ giá trị của Guardian.classCode - Người giám hộ.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

GUARD (người giám 
hộ) [mặc định] 

Là đối tượng (người đóng vai) hành động hoặc được ủy 
quyền hành động dưới vai trò người giám hộ của bệnh nhân. 

4.2.2.12 responsibleParty – Bên chịu trách nhiệm 

Xem phần phần mô tả về thành phần tham gia Bên chịu trách nhiệm trong Cuộc 
gặp bao trùm (§ 4.2.3.5 ) 

4.2.2.13 Participant Scenarios – Các kịch bản về thành phần tham gia 

Nhiều vai trò tham gia trong Phần đầu CDA có thể do cùng một người đảm nhiệm. 
Trong trường hợp này, người đó sẽ được định danh như người đảm nhiệm của mỗi vai trò 
tham gia phù hợp. Ví dụ, nếu một người vừa là tác giả vừa là người xác thực một tài liệu, 
phần đầu CDA sẽ định danh người đó theo cả hai thành phần tham gia là tác giả và người 
xác nhận. 

Trong một số trường hợp khác, các vai trò tham gia trong phần đầu CDA lại do 
những người khác nhau đảm nhận. Bảng sau biểu diễn một số kịch bản và giá trị của 
những thành phần tham gia khác nhau. 

Bảng 45. Các kịch bản thành phần tham gia của CDA 

1. Bác sĩ nhân viên 1 thăm khám một bệnh nhân để tư vấn, đọc ghi một ghi chú, sau đó 
ký bản ghi. 

• Tác giả - Bác sĩ nhân viên 1 

• Bên tham gia cuộc thăm khám – Bác sĩ nhân viên 1 (Mã kiểu = “CONS”) 
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• Người chứng thực hợp pháp – Bác sĩ nhân viên 1 

2. Bác sĩ 1 thăm khám một bệnh nhân và đọc ghi một ghi chú. Sau đó Bác sĩ 2 ký ghi 
chú. * 

• Tác giả - Bác sĩ 1 

• Người chứng thực hợp pháp – Bác sĩ 2 

3. Bác sĩ nội trú 1 thăm khám một bệnh nhân cùng với Bác sĩ 1. Bác sĩ nội trú 1 đọc ghi 
một ghi chú và sau đó ký ghi chú đó. Ghi chú này cũng được đồng ký bởi Bác sĩ 1. * 

• Tác giả - Bác sĩ nội trú 1 

• Người xác thực – Bác sĩ nội trú 1 

• Bên tham gia cuộc thăm khám – Bác sĩ 1 (Mã kiểu = “ATND”) 

• Người chứng thực hợp pháp  -Bác sĩ 1 

4. Bác sĩ nội trú 1 thăm khám một bệnh nhân cùng Bác sĩ 1. Bác sĩ nội trú 1 đọc ghi một 
ghi chú và sau đó ký ghi chú. Ghi chú được đồng ký bởi Bác sĩ 2. * 

• Tác giả - Bác sĩ nội trú 1 

• Người xác thực – Bác sĩ nội trú 1 

• Bên tham gia cuộc thăm khám – Bác sĩ 1 (mã kiểu = “ATND”) 

• Người chứng thực hợp pháp – Bác sĩ 2 

5. Bác sĩ nội trú 1 thăm khám một bệnh nhân cùng Bác sĩ 1. Bác sĩ nội trú 1 đọc ghi một 
ghi chú, sau đó đi nghỉ. Ghi chú được ký bởi Bác sĩ nội trú 2 và Bác sĩ 1. * 

• Tác giả - Bác sĩ nội trú 1 

• Người xác thực – Bác sĩ nội trú 2 

• Bên tham gia cuộc thăm khám – Bác sĩ 1 (Mã kiểu = “ATND”) 

• Người xác thực hợp pháp – Bác sĩ 1 

6. Bác sĩ nội trú 1 thăm khám một bệnh nhân cùng Bác sĩ 1. Bác sĩ nội trú 1 đọc ghi một 
ghi chú, sau đó ghi chú này được ký bởi Bác sĩ nội trú 2 và Bác sĩ 2. * 

• Tác giả - Bác sĩ nội trú 1 
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• Người xác thực – Bác sĩ nội trú 2 

• Bên tham gia cuộc thăm khám – Bác sĩ 1 (mã kiểu = “ATND”) 

• Người xác thực hợp pháp – Bác sĩ 2 

7. Bác sĩ 1 nhận được một kết quả xét nghiệm bất thường, cố gắng liên lạc bệnh nhân 
nhưng không được, đã viết và ký một ghi chú về diển biến bệnh. 

• Tác giả - Bác sĩ 1 

• Người xác thực hợp pháp – Bác sĩ 1 

8. Bác sĩ phẫu thuật nội trú 1 đang phẫu thuật cho một bệnh nhân cùng Bác sĩ phẫu thuật 
1. Bác sĩ phẫu thuật 1 đọc ghi một báo cáo phẫu thuật và sau đó ký báo cáo. 

• Tác giả - Bác sĩ phẫu thuật 1 

• Người xác thực – rỗng (không cần đưa vào) 

• Người xác thực hợp pháp – Bác sĩ phẫu thuật 1 

• Người thực hiện – Bác sĩ phẫu thuật 1 (Mã kiểu = “PPRF”) 

• Người thực hiện – Bác sĩ phẫu thuật nội trú 1 (Mã kiểu = “SPRF”) 

* Lưu ý là khả năng đồng ký hoặc ký thay mặt cho một bác sĩ lâm sàng khác của 
một bác sĩ lâm sàng phụ thuộc vào các ràng buộc của luật pháp và thông lệ địa phương. 

4.2.3 Các quan hệ trong phần đầu 

Mục này mô tả các lớp liên quan đến lớp ClinicalDocument (Tài liệu lâm sàng) 
gốc thông qua một ActRelationship (Quan hệ hành động). 

4.2.3.1 ParentDocument – Tài liệu cha 

ParentDocument (Tài liệu cha) biểu diễn nguồn của một bản chỉnh sửa tài liệu, 
phụ lục, hoặc chuyển ngữ. ParentDocument.text (Tài liệu cha.văn bản) được mô hình hóa 
thành kiểu dữ liệu ED –cho phép biểu diễn kiểu MIME của tài liệu cha. Nó sẽ không 
được sử dụng để nhúng tài liệu liên quan, và do đó ParentDocument.text.BIN (Tài liệu 
cha.văn bản.BIN) bị loại bỏ không sử dụng. 

Bảng 46. Bộ giá trị của relatedDocuemnt.typeCode - Tài liệu liên quan.Mã 
kiểu (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

APND (thêm vào) Tài liệu hiện tại là phụ lục của ParentDocument (Tài liệu cha) 

RPLC (thay thế) 
Tài liệu hiện tại là tài liệu thay thế của ParentDocument (Tài liệu 
cha) 

XFRM (chuyển 
thể) 

Tài liệu hiện tại là một bản chuyển thể của ParentDocument (Tài 
liệu cha). 

Một tài liệu CDA tuân thủ có thể có một relatedDocument (Tài liệu liên quan) duy 
nhất với typeCode (Mã kiểu) “APND”; một relatedDocument (Tài liệu liên quan) duy 
nhất với typeCode (Mã kiểu) “RPLC”; một relatedDocument (Tài liệu liên quan) duy 
nhất với typeCode (Mã kiểu) “XFRM”; một kết hợp của hai relatedDocument (Tài liệu 
liên quan) với các typeCode (Mã kiểu) là “XFRM” và “RPLC”; hoặc kết hợp của hai 
relatedDocument (Tài liệu liên quan) với các Mã kiểu là “XFRM” và “APDN”. Các kiểu 
liên kết khác không được chấp nhận. 

Bảng 47. Bộ giá trị của ParentDocument.classCode - Tài liệu cha.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOCCLIN (tài liệu lâm sàng) [mặc định] Tài liệu lâm sàng. 

 

Bảng 48. Bộ giá trị của ParentDocument.moodCode - Tài liệu cha.Mã thức 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định] Một lần xảy ra thực tế của sự kiện 

Định danh tài liệu, Các bản chỉnh sửa, và Phụ lục  

Một tài liệu lâm sàng có thể được thay thế bởi một tài liệu mới và/hoặc được bổ 
sung thêm một phụ lục. 

Tài liệu thay thế là phiên bản mới của tài liệu cha. Tài liệu cha được xem là đã bị 
loại bỏ không dùng nữa, nhưng hệ thống có thể vẫn giữ lại nhằm phục vụ các mục đích 
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lưu lịch sử hoặc kiểm toán. Tài liệu cha được thay thế sẽ được tham chiếu qua quan hệ 
hành động là relatedDocument (Tài liệu liên quan), trong đó relatedDocument.typeCode 
(Tài liệu liên quan.Mã kiểu) được thiết lập bằng giá trị “RPLC” (viết tắt của “replace” – 
thay thế). Ví dụ như một báo cáo được phát hiện có chứa lỗi và sau đó được thay thế 
bằng báo cáo chính xác. 

Phụ lục là một tài liệu tách rời có tham chiếu đến tài liệu cha, và có thể mở rộng 
hoặc thay đổi các quan sát trong tài liệu trước đó. Tài liệu cha vẫn giữ nguyên thành phần 
của bệnh án bệnh nhân, phụ lục cùng với tài liệu cha cùng được xử lý bởi các hệ thống 
nhận báo cáo. Báo cáo cha (được biểu diễn bằng lớp ParentDocument - Tài liệu cha) 
được bổ sung phụ lục sẽ được tham chiếu đến thông qua ActRelationship (quan hệ hành 
động) là relatedDocument (Tài liệu liên quan), trong đó relatedDocument.typeCode (Tài 
liệu liên quan.Mã kiểu) được thiết lập bằng giá trị “APND” (viết tắt của “appends” – bổ 
sung thêm). 

Mọi tài liệu CDA phải có một ClinicalDocument.id (Tài liệu lâm sàng.id) duy 
nhất, và do đó tài liệu thay thế hay phụ lục đều phải có ClinicalDocument.id (Tài liệu lâm 
sàng.id) khác với id của tài liệu cha. 

Tài liệu CDA cũng có thể chứa một ClinicalDocument.setId (Tài liệu lâm 
sàng.thiết lập Id) và một ClinicalDocument.versionNumber (Tài liệu lâm sàng.số hiệu 
phiên bản), hai giá trị này sẽ hỗ trợ cơ chế định danh tài liệu và đánh số phiên bản được 
dùng trong một số hệ thống quản lý tài liệu. Theo cơ chế này, tất cả các tài liệu trong 
cùng chuỗi thay thế phải có cùng ClinicalDocument.setId (Tài liệu lâm sàng.Id thiết lập) 
và được phân biệt với nhau bởi ClinicalDocument.versionNumber (Tài liệu lâm sàng.số 
hiệu phiên bản) tăng dần. Bản đầu tiên của tài liệu, ngoài một giá trị duy nhất mới 
ClinicalDocument.id (Tài liệu lâm sàng.id), còn có thêm một giá trị mới cho 
ClinicalDocument.setId (Tài liệu lâm sàng.Id thiết lập), và có giá trị của 
ClinicalDocument.versionNumber (Tài liệu lâm sàng.số hiệu phiên bản) được thiết lập 
bằng “1”. Tài liệu thay thế sẽ lấy giá trị ClinicalDocument.id (Tài liệu lâm sàng.id) duy 
nhất mới, và dùng cùng giá trị ClinicalDocument.setId (Tài liệu lâm sàng.Id thiết lập) 
như báo cáo cha đang được thay thế, và tăng giá trị của 
ClinicalDocument.versionNumber (Tài liệu lâm sàng.số hiệu phiên bản) lên thêm 1. (Lưu 
ý rằng số hiệu phiên bản phải được gia tăng 1 đơn vị khi báo cáo được thay thế, nhưng 
cũng có thể được gia tăng thường xuyên hơn để đáp ứng các yêu cầu của địa phương.) 

Các quan hệ này được minh họa trong phần trình bày “Các kịch bản định danh tài 
liệu, Các bản chỉnh sửa và Phụ lục” dưới đây. Các kịch bản điển hình là kịch bản đơn 
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giản thay thế tài liệu (ví dụ, Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.266” thay thế cho Tài liệu 
lâm sàng.id “1.2.345.6789.123”) và kịch bản bổ sung phụ lục đơn giản (ví dụ Tài liệu lâm 
sàng.id “1.2.345.6789.456” là phụ lục của Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.123”). Các 
kịch bản phức tạp hơn có thể dự báo bao gồm: [1] thay thế một phụ lục (ví dụ Tài liệu 
lâm sàng.id “1.2.345.6789.224” thay thế cho Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.456” – 
tài liệu là phụ lục của Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.123”) – cách thực hiện dự kiến 
là biểu diễn tài liệu thay thế như phụ lục (ví dụ, biểu diễn Tài liệu lâm sàng.id 
“1.2.345.6789.224” như phụ lục của Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.123”); [2] phụ 
lục cho một tài liệu đã bị thay thế (ví dụ Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.456” là phụ 
lục của Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.123”, và tài liệu này đã bị thay thế bởi Tài liệu 
lâm sàng.id “1.2.345.6789.266”) – cách thực hiện dự kiến sẽ là biểu diễn phụ lục cùng 
với tài liệu thay thế (ví dụ, biểu diễn Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.456” như một 
phụ lục của Tài liệu lâm sàng.id “1.2.345.6789.266”). 

Bản chuyển đổi của tài liệu 

Tài liệu CDA có thể là một bản chuyển đổi từ một định dạng khác, nghĩa là nó đã 
trải qua quá trình máy tính chuyển đổi từ một định dạng khác (ví dụ như DICOM SR). 
Trong trường hợp này, realtedDocument.typeCode (Tài liệu liên quan.Mã kiểu) sẽ được 
thiết lập về “XFRM”. 

Sự chuyển đổi phù hợp phải đảm bảo rằng phần nội dung y tế mà con người đọc 
được trong báo cáo không bị ảnh hưởng. Các quy tắc ngành tại địa phương sẽ xác định có 
được thay thế tài liệu gốc bằng một báo cáo đã chuyển đổi hay không, nhưng thông 
thường là không. Nếu được phép thay thế, thì phải dùng thêm quan hệ thuộc kiểu 
“RPLC”. Cũng có thể sử dụng quan hệ “XFRM” khi chuyển đổi một tài liệu theo định 
dạng địa phương sang định dạng CDA để trao đổi. Trong trường hợp này, đích của quan 
hệ “XFRM” là định danh tài liệu địa phương. 
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4.2.3.2 ServiceEvent – Sự kiện dịch vụ 

Lớp này biểu diễn Act (Hành động) chính, chẳn hạn như soi ruột kết hoặc thủ 
thuật cắt bỏ ruột thừa, đang được lưu tài liệu. 

Trong một số trường hợp, ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ) đã có sẵn trong 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã), chẳng hạn như khi 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) là “Báo cáo tiền sử bệnh và thể trạng” và 
thủ tục đang được ghi tài liệu là hành động “Tiền sử bệnh và thể trạng”. Sự kiện dịch vụ 
có thể chuyên biệt hóa thêm hành động đã có trong ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm 
sàng.mã), chẳng hạn như khi ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) chỉ đơn giản 
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là “Báo cáo thủ tục” và thủ tục là “soi ruột kết”. Nếu Sự kiện dịch vụ được đưa vào, nó 
phải tương đương hoặc chuyên biệt hóa thêm giá trị đã có trong ClinicalDocument.code 
(Tài liệu lâm sàng.mã), vì nếu có mâu thuẫn thì sẽ tạo ra một tình huống không rõ ràng. 

ServiceEvent.effectiveTime (Sự kiện dịch vụ.Thời gian hiệu lực) có thể được dùng 
để chỉ báo thời gian thực tế diễn ra sự kiện (khác với cuộc thăm khám xảy ra xung quanh 
sự kiện). 

Bảng 49. Bộ giá trị của documentationOf.typeCode - Tài liệu của.mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOC (tài liệu) [mặc 
định] 

Tài liệu hiện tại là tài liệu của ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ) có liên 
quan. 

 

Bảng 50. Bộ giá trị của ServiceEvent.classCode - Sự kiện dịch vụ.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

ACT (hành động) [mặc 
định] 

Một dịch vụ chăm sóc y tế 

Bất kỳ kiểu con nào của 
ACT 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassRoot - Lớp hành động gốc” để 
xem các giá trị cho phép. 

 

Bảng 51. Bộ giá trị của ServiceEvent.moodCode - Sự kiện dịch vụ.Mã thức 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (Sự kiện) [mặc định] Một lần xảy ra thực tế sự kiện 

Thành phần tham gia Người thực hiện biểu diễn cho các bác sĩ thực hiện chính và 
thực tế của ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ). Performer.time (Người thực hiện.thời gian) 
có thể được sử dụng để chỉ thời gian trong đó người thực hiện tham gia vào hoạt động. 
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Performer.functionCode (Người thực hiện.Mã chức năng) có thể được sử dụng để xác 
định các chi tiết bổ sung về chức năng của người thực hiện (ví dụ, y tá phòng mổ, trợ lý 
thứ ba). Bộ giá trị của nó được rút từ miền từ vựng ParticipationFunction (Chức năng 
tham gia), và có sức mạnh mã hóa là CWE. 

Bảng 52. Bộ giá trị của performer.typeCode - Người thực hiện.Mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

PRF (người thực 
hiện) 

Là người thực hiện chính và thực tế của một hành động. 

PPRF (người thực 
hiện chính) 

Là người thực hiện chính của ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ). 

SPRF (người thực 
hiện phụ) 

Người trợ giúp trong ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ) có mặt và tham dự 
đáng kể trong sự kiện. Có thể bao gồm các trợ lý, kỹ thuật viên, cộng sự, 
hoặc những người thực hiện khác. 

Người thực hiện là một đối tượng trong vai trò đối tượng được giao việc (lớp 
AssignedEntity - Đối tượng được giao việc). Đối tượng được giao việc là cá nhân được tổ 
chức xác định phạm vi vai trò giao cho vai trò nhất định. Đối tượng đóng vai trò là một 
con người (lớp Person - Con người). Đối tượng xác định phạm vi vai trò là một tổ chức 
(lớp Organization - Tổ chức). 

4.2.3.3 Order – Yêu cầu/Chỉ định 

Lớp này biểu diễn các yêu cầu đã được hoàn tất bằng tài liệu này. Ví dụ, nhà cung 
cấp dịch vụ y tế chỉ định chụp X- quang. Việc chụp x-quang được thực hiện. Một bác sĩ 
X-quang đọc phim X-quang và lập ra một báo cáo. Định danh của chỉ định chụp X-quang 
được truyền đi trong lớp Order (Yêu cầu/chỉ định), thủ tục chụp X-quang đã được thực 
hiện được truyền đi trong lớp ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ), và ClinicalDocument.code 
(Tài liệu lâm sàng.mã) sẽ được gán giá trị là “Báo cáo chẩn đoán hình ảnh”. 

Bảng 53. Bộ giá trị của InFulfillmentOf.typeCode - Nhằm đáp ứng.Mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

60 
 



Mã Định nghĩa 

FLFS (đáp ứng) 
[mặc định] 

Tài liệu hiện thời đáp ứng yêu cầu/chỉ định nhất định trong 
ActOrder (Yêu cầu hành động). 

 

Bảng 54. Bộ giá trị của Order.classCode - Yêu cầu.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ACT (hành động) 
[mặc định] 

Là một dịch vụ chăm sóc y tế. 

Bất kỳ kiểu con nào 
của ACT 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassRoot - Lớp hành động gốc” 
để xem các giá trị được phép. 

 

Bảng 55. Bộ giá trị của Order.moodCode - Yêu cầu.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

RQO (đề nghị) [mặc định] 
Một đề nghị hoặc yêu cầu/chỉ đạo thực hiện hành động được đề 
cập. 

4.2.3.4 Consent – Giấy chấp thuận 

Lớp này tham chiếu đến các loại giấy chấp thuận liên quan đến tài liệu này. Loại 
giấy chấp thuận (ví dụ giấy chấp thuận thực hiện ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ) liên 
quan, giấy chấp thuận tiết lộ thông tin chứa trong tài liệu cho bên thứ ba) được truyền tải 
trong Consent.code (Giấy chấp thuận.mã). Các giấy chấp thuận tham chiếu trong phần 
đầu của CDA phải đã được hoàn tất (Consent.statusCode - Giấy chấp thuận.Mã trạng thái 
phải có giá trị “completed - đã hoàn thành”) và nên xuất hiện trong tập tin. 

Bảng 56. Bộ giá trị của authorization.typeCode - Sự cho phép.mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

AUTH (được cho phép 
bởi) [mặc định] 

Giấy chấp thuận cho phép hoặc chứng nhận các hành động 
được xác định trong tài liệu hiện tại 

 

Bảng 57. Bộ giá trị của Consent.classCode - Giấy chấp thuận.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

CONS (giấy chấp 
thuận) [mặc định] 

Lớp Giấy chấp thuận biểu diễn ý kiến chấp thuận sau khi có đủ thông 
tin và các giao dịch pháp y. 

 

Bảng 58. Bộ giá trị của Consent.moodCode - Giấy chấp thuận.Mã thức 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (Sự kiện) [mặc định] Là một lần xảy ra sự kiện thực tế. 

 

Bảng 59. Bộ giá trị của Consent.statusCode - Giấy chấp thuận.Mã trạng thái 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

Completed 
(Đã hoàn 
tất) 

Giấy chấp thuận đang được tham chiếu bởi tài liệu CDA đã được hoàn 
tất và đã lưu trong hồ sơ. 

4.2.3.5 EncompassingEncounter – Cuộc gặp bao trùm 

Lớp tùy chọn này biểu diễn bối cảnh của cuộc gặp khám chữa bệnh mà hành động 
hoặc ServiceEvent (Sự kiện dịch vụ) được ghi tài liệu đã diễn ra trong đó. Tài liệu không 
nhất thiết phải được lập ra trong cuộc thăm khám, ví dụ như khi bác sĩ nhận được kết quả 
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xét nghiệm bất thường và cố gắng liên hệ với bệnh nhân nhưng không được, sau đó viết 
một Ghi chú về diễn biến bệnh. 

Trong một số trường hợp, bối cảnh của cuộc gặp đã có sẵn trong 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã), chẳng hạn như khi giá trị của 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) là “Ghi chú diễn biến lâm sàng bệnh tiểu 
đường”. Bối cảnh của cuộc thăm khám cũng có thể được truyền tải trong thuộc tính 
HealthcareFacility.code (Cơ sở y tế.mã). Nếu HealthcareFacility.code (Cơ sở y tế.mã) 
được gửi đi, nó phải có giá trị tương tự hoặc chuyên biệt hóa thêm giá trị đã có trong 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) (chẳng hạn như khi giá trị 
ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm sàng.mã) chỉ đơn giản là “Ghi chú diễn biến lâm 
sàng” và giá trị của HealthcareFacility.code (Cơ sở y tế.mã) là “Phòng khám tim”, và 
không được mâu thuẫn với giá trị đã có trong ClinicalDocument.code (Tài liệu lâm 
sàng.mã), vì sự mâu thuẫn đó sẽ tạo ra một tình huống không rõ ràng. 

EncompassingEncounter.dischargeDispositionCode (Bao gồm cuộc thăm 
khám.Mã giải quyết xuất viện) có thể được dùng để mô tả việc giải quyết việc xuất viện 
cho bệnh nhân (ví dụ, cho về nhà, hết thời hạn, làm trái lời khuyên y tế, v.v.) 

Bảng 60. Bộ giá trị của componentOf.typeCode - Thành phần của.Mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành phần) 
[mặc định] 

Tài liệu hiện thời là tài liệu của các sự kiện đã diễn ra trong 
EncompassingEncounter  (Bao gồm cuộc thăm khám) 

 

Bảng 61. Bộ giá trị của EncompassingEncounter.classCode – Bao gồm 
cuộc thăm khám.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ENC (cuộc gặp) 
[mặc định] 

Là sự tương tác giữa một bệnh nhân và (các) thành phần tham gia 
chăm sóc sức khỏe để cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân hoặc đánh 
giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 
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Bảng 62. Bộ giá trị của EncompassingEncounter.moodCode – Bao gồm 
cuộc thăm khám.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (Sự kiện) [mặc định] Là một lần xảy ra sự kiện thực tế. 

Thành phần tham gia Địa điểm (lớp location - địa điểm) liên kết một cơ sở y tế 
(lớp HealthcareFacility - Cơ sở y tế) với cuộc gặp để cho biết nơi cuộc thăm khám diễn 
ra. Đối tượng đóng vai HealthcareFacility (Cơ sở y tế) là một địa danh (lớp Place - địa 
danh). Đối tượng xác định phạm vi vai trò HealthcareFacility (Cơ sở y tế) là một tổ chức 
(lớp Organization - Tổ chức). 

Bối cảnh của một encounter (cuộc thăm khám) (ví dụ phòng khám tim, phòng 
khám sức khỏe ban đầu, bệnh viện phục hồi chức năng, cơ sở điều dưỡng chuyên khoa) 
có thể được biểu diễn bằng HealthcareFacility.code (Cơ sở y tế.mã). Cần lưu ý rằng bối 
cảnh và địa điểm vật lý là khác nhau. Có một quan hệ nhiều - nhiều giữa bối cảnh và địa 
điểm vật lý nơi dịch vụ y tế được cung cấp. Do đó, một căn phòng cụ thể có thể cung cấp 
địa điểm cho phòng khám tim vào ngày này, và là địa điểm cho phòng khám sức khỏe 
ban đầu vào ngày khác; và phòng khám tim hôm nay có thể được tổ chức ở một địa điểm 
vật lý này, nhưng ngày mai lại ở địa điểm vật lý khác. 

Khi địa điểm là một tổ chức, nó được biểu diễn bằng sự có mặt của Tổ chức xác 
định phạm vi vai trò, nhưng không có Địa danh đóng vai trò. 

Bảng 63. Bộ giá trị của location.typeCode - địa điểm.mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

LOC (địa điểm) [mặc 
định] 

Địa điểm nơi dịch vụ y tế được thực hiện. Địa điểm có thể là một tòa 
nhà cố định (hoặc một căn phòng tại địa điểm đó) hoặc một địa điểm di 
động (ví dụ: xe cứu thương, máy bay trực thăng, máy bay, tàu hỏa, xe 
tải, tàu thủy, v.v.) 

 

Bảng 64. Bộ giá trị của HealthCareFacility.classCode - Cơ sở y tế.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

SDLOC (địa điểm cung cấp dịch vụ) 
[mặc định] 

Là vai trò của một địa danh nơi dịch vụ được cung 
cấp 

Bất kỳ kiểu con nào của SDLOC (Lớp 
RoleClassServiceDeliveryLocation - vai 
trò địa điểm cung cấp dịch vụ) 

Tham khảo miền từ vựng 
“RollClassServiceDeliveryLocation – Lớp Vai trò 
Địa điểm cung cấp dịch vụ” để xem các giá trị được 
phép 

Thành phần tham gia Bên chịu trách nhiệm biểu diễn thành phần tham gia chịu 
trách nhiệm pháp lý chính cho cuộc gặp. Nó khác với thành phần tham gia Người chứng 
thực hợp pháp ở điểm Người chứng thực hợp pháp có thể là bên chịu trách nhiệm hoặc 
không, và đang phục vụ chức năng của bệnh án bằng cách ký trên tài liệu, chuyển nó 
sang trạng thái hoàn tất. 

Bảng 65. Bộ giá trị của responsibleParty.typeCode - Bên chịu trách 
nhiệm.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

RESP (bên chịu 
trách nhiệm) 
[mặc định] 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế (cá nhân hoặc tổ chức) chịu trách nhiệm chính 
cho cuộc thăm khám. Nhà cung cấp dịch vụ y tế chịu trách nhiệm không 
nhất thiết phải có mặt tại cuộc thăm khám, nhưng phải chịu trách nhiệm về 
hành động thông qua quyền ủy nhiệm và có trách nhiệm rà soát lại các hoạt 
động của thành phần tham gia thực hiện. 

ResponsibilityParty (Bên chịu trách nhiệm) là cá nhân hoặc tổ chức đóng vai trò 
của một đối tượng được giao việc (lớp AssignedEntity - Đối tượng được giao việc). Đối 
tượng được giao việc là một người được tổ chức xác định phạm vi vai trò giao cho vai trò 
đó. Đối tượng đóng vai trò là một con người (lớp Person - Con người). Đối tượng xác 
định phạm vi vai trò là một tổ chức (lớp Organization - Tổ chức). 

Khi responsibilityParty (bên chịu trách nhiệm) là một tổ chức, giá trị của 
AssignedEntity.classCode (Đối tượng được giao việc.Mã lớp) là “ASSIGNED”, và bên 
chịu trách nhiệm được phản ánh bằng sự có mặt của Tổ chức xác định vai trò nhưng 
không có đối tượng đóng vai. 
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Thành phần tham gia encounterParticipant (Người tham gia cuộc thăm khám) biểu 
diễn các bác sĩ trực tiếp liên quan đến cuộc gặp (ví dụ bắt đầu, kết thúc, hoặc giám sát 
cuộc thăm khám). 

Bảng 66. Bộ giá trị của encounterParticipant.typeCode - Người tham gia 
cuộc thăm khám.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ADM (người tiếp nhận) Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân vào viện. 

ATND (người điều trị) 
Bác sĩ chính giám sát quá trình chăm sóc bệnh nhân trong một cuộc 
thăm khám 

CONS (bác sĩ tư vấn) 
Bác sĩ tư vấn tham gia cuộc thăm khám bằng cách đánh giá và đưa ra 
khuyến nghị. 

DIS (bác sĩ cho ra viện) Bác sĩ cho bệnh nhân ra viện. 

REF (người giới thiệu) 
Là người đã giới thiệu bệnh nhân đến dịch vụ và có cuộc thăm khám 
này. 

Người tham gia cuộc thăm khám là một đối tượng trong vài trò của đối tượng 
được giao việc (lớp AssignedEntity - Đối tượng được giao việc). Đối tượng được giao 
việc là một cá nhân được tổ chức xác định vai trò giao cho vai trò đó. Đối tượng đóng vai 
trò là một con người (lớp Person - Con người). Đối tượng xác định phạm vi vai trò là một 
tổ chức (lớp Organization - Tổ chức). 

4.3 Body – Phần thân 

4.3.1 Body Choice – Lựa chọn phần thân 

Phần thân CDA có thể là một đối tượng nhị phân lớn không có cấu trúc, hoặc có 
thể bao gồm các thẻ đánh dấu có cấu trúc. Mọi tài liệu CDA đều chỉ có một phần thân, 
liên hệ với lớp ClinicalDocument (Tài liệu lâm sàng) qua quan hệ thành phần. 

Bảng 67. Bộ giá trị của component.typeCode - thành phần.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành phần) [mặc định] Phần thân tài liệu liên quan là một thành phần của tài liệu. 
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4.3.1.1 NonXMLBody – Phần thân không ở định dạng XML 

Lớp Phần thân không ở định dạng XML biểu diễn một phần thân tài liệu ở định 
dạng khác XML. NonXMLBody.text (Phần thân không ở định dạng XML.văn bản) được 
dùng để tham chiếu đến các dữ liệu được lưu ở bên ngoài tài liệu CDA hoặc để mã hóa 
các dữ liệu chèn trực tiếp. 

Để hoàn trả về phần thân không ở định dạng XML được tham chiếu đến, cần có 
công cụ phần mềm nhận diện được kiểu phương tiện MIME cụ thể của đối tượng nhị 
phân lớn. 

Bảng 68. Bộ giá trị của NonXMLBody.classCode - Phần thân không ở định 
dạng XML.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOCBODY (thân tài liệu) 
[mặc định] 

Là ngữ cảnh phân biệt phần thân của một tài liệu và phần đầu 
của tài liệu đó. 

 

Bảng 69. Bộ giá trị của NonXMLBody.moodCode - Phần thân không ở 
định dạng XML.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định] Một lần xảy ra sự kiện thực tế 

 

Bảng 70. Bộ giá trị của NonXMLBody.confidentialityCode - Phần thân 
không ở định dạng XML.Mã bảo mật (CWE) 

Mã * Định nghĩa 

N (thông thường ) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Áp dụng các quy tắc bảo mật thông thường (theo 
thông lệ tốt trong lĩnh vực chăm sóc y tế). Nghĩa là, 
chỉ các cá nhân được cấp phép với các nhu cầu về y 
tế hoặc nghiệp vụ hợp pháp mới được phép truy 
cập. 
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Mã * Định nghĩa 

R (hạn chế) (Hệ thống mã hóa 
2.16.840.1.113883.5.25) 

Hạn chế truy cập, ví dụ, chỉ những nhà cung cấp 
dịch vụ y tế có quan hệ chăm sóc hiện thời với bệnh 
nhân mới được phép truy cập. 

V (rất hạn chế) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Rất hạn chế truy cập khi được khai báo bởi người 
Đặc trách bảo mật của cơ quan lưu trữ bản ghi 

* Giá trị hệ thống mã hóa được đưa vào đây bởi vì Mã bảo mật thuộc kiểu CE, và 
do đó phải mang cả hai giá trị mã và hệ thống mã hóa. 

4.3.1.2 StructuredBody – Phần thân có cấu trúc 

Lớp Phần thân có cấu trúc biểu diễn một phần thân tài liệu CDA bao gồm một 
hoặc nhiều đầu mục của tài liệu. 

Bảng 71. Bộ giá trị của StructuredBody.classCode - Phần thân có cấu 
trúc.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOCBODY (phần thân tài liệu) 
[mặc định] 

Là ngữ cảnh phân biệt phần thân của tài liệu với phần đầu 
của tài liệu đó. 

 

Bảng 72. Bộ giá trị của StructuredBody.moodCode - Phần thân có cấu trúc. 
Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiên) [mặc định] Một lần xảy ra sự kiện thực tế 

 

Bảng 73. Bộ giá trị của StructuredBody.confidentialityCode - Phần thân có 
cấu trúc.Mã bảo mật (CWE) 

Mã * Định người 
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Mã * Định người 

N (thông thường ) (Hệ thống 
mã hóa 
2.16.840.1.113883.5.25) 

Áp dụng các quy tắc bảo mật thông thường (theo thông lệ tốt 
trong lĩnh vực chăm sóc y tế). Nghĩa là, chỉ các cá nhân được 
cấp phép với các nhu cầu về y tế hoặc nghiệp vụ hợp pháp 
mới được phép truy cập. 

R (hạn chế) (Hệ thống mã hóa 
2.16.840.1.113883.5.25) 

Hạn chế truy cập, ví dụ, chỉ những nhà cung cấp dịch vụ y tế 
có quan hệ chăm sóc hiện thời với bệnh nhân mới được phép 
truy cập. 

V (rất hạn chế) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Rất hạn chế truy cập khi được khai báo bởi người Đặc trách 
bảo mật của cơ quan lưu trữ bản ghi 

* Giá trị hệ thống mã hóa được đưa vào đây bởi vì Mã bảo mật thuộc kiểu CE, và 
do đó phải mang cả mã và hệ thống mã hóa. 

Lớp Phần thân có cấu trúc được liên hệ với một hoặc nhiều lớp Đầu mục thông 
qua quan hệ thành phần. 

Bảng 74. Bộ giá trị của component.typeCode - thành phần.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành phần) [mặc 
định] 

Đầu mục được liên kết là một thành phần của phần thân 
tài liệu 

4.3.2 Section Attributes – Các thuộc tính của đầu mục 

Các đầu mục của tài liệu có thể lồng ghép, có thể ghi đè thay thế ngữ cảnh được 
truyền dẫn đến từ phần đầu (xem Ngữ cảnh CDA (§ 4.4 ), và có thể chứa phần thuyết 
minh và các mục nhập CDA. 

Thuộc tính XML “ID” thuộc kiểu XML ID được bổ sung vào Đầu mục trong Lược 
đồ CDA. Thuộc tính này đóng vai trò là đích của một tham chiếu <linkHtml> 
(xem <linkHtml> (§ 4.3.5.2 )). Tất cả các giá trị của các thuộc tính kiểu XML ID phải là 
duy nhất trong tài liệu (theo đặc tả W3C XML). 

Bảng 75. Bộ giá trị của Section.classCode - Đầu mục.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

DOCSECT (đầu 
mục tài liệu) 
[mặc định] 

Là ngữ cảnh chia nhỏ phần thân của một tài liệu. Các đầu mục tài 
liệu thường được dùng để định hướng cho người đọc, để giúp 
người đọc có ý tưởng về nội dung dự kiến. Các đầu mục tài liệu 
được dùng để tổ chức và đảm bảo sự thống nhất cho các nội dung 
của phần thân tài liệu. 

 

Bảng 76. Bộ giá trị của Section.moodCode - Đầu mục.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định] Là một lần xảy ra sự kiện thực tế 

4.3.2.1 Section.id  

Là định danh thực thể duy nhất của một đầu mục tài liệu cụ thể. 

4.3.2.2 Section.code – Đầu mục.mã 

Mã xác định loại đầu mục cụ thể (ví dụ, Lý do vào viện, Rà soát hệ thống, Đánh 
giá). Bộ giá trị được rút từ danh mục LOINC, và có sức mạnh mã hóa là kiểu dữ liệu 
CWE. 

4.3.2.3 Section.title – Đầu mục.tiêu đề 

Biểu diễn nhãn đầu mục. Nếu có giá trị, nó sẽ được hoàn trả dưới dạng một phần 
của nội dung thuyết minh trong phần thân tài liệu lâm sàng. 

4.3.2.4 Section.text – Đầu mục.văn bản 

Được dùng để lưu phần thuyết minh cần được hoàn trả về. Cũng còn được gọi là 
Khối thuyết minh của CDA. Xem chi tiết trong Khối thuyết minh của đầu mục (§ 4.3.5 ). 

4.3.2.5 Section.confidentialityCode – Đầu mục.Mã bảo mật 

Giá trị của Section.confidentialityCode (Đầu mục.Mã bảo mật) sẽ ghi đè thay thế 
giá trị truyền dẫn từ StructuredBody (Phần thân có cấu trúc). Xem chi tiết trong Ngữ cảnh 
CDA(§ 4.4 ) 

Bảng 77. Bộ giá trị của Section.confidentialityCode - Đầu mục.Mã bảo mật 
(CWE) 
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Mã* Định nghĩa 

N (thông thường ) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Áp dụng các quy tắc bảo mật thông thường (theo 
thông lệ tốt trong lĩnh vực chăm sóc y tế). Nghĩa là, 
chỉ các cá nhân được cấp phép với các nhu cầu về y 
tế hoặc nghiệp vụ hợp pháp mới được phép truy 
cập. 

R (hạn chế) (Hệ thống mã hóa 
2.16.840.1.113883.5.25) 

Hạn chế truy cập, ví dụ, chỉ những nhà cung cấp 
dịch vụ có quan hệ chăm sóc hiện thời với bệnh 
nhân mới được phép truy cập. 

V (rất hạn chế) (Hệ thống mã 
hóa 2.16.840.1.113883.5.25) 

Rất hạn chế truy cập khi được khai báo bởi người 
Đặc trách bảo mật của cơ quan lưu trữ bản ghi 

* Giá trị hệ thống mã hóa được đưa vào đây bởi vì Mã bảo mật thuộc kiểu CE, và 
do đó phải mang cả hai giá trị mã và hệ thống mã hóa. 

4.3.2.6 Section.languageCode 

Xác định ngôn ngữ con người của dữ liệu dạng ký tự (cho dù ở trong nội dung hay 
là giá trị các thuộc tính). Giá trị của thuộc tính này là các định danh ngôn ngữ được xác 
định trong IETF (Đội kỹ thuật Internet) RFC 3066 cho Định danh các Ngôn ngữ, biên tập 
bởi H. Alvestrand. 1995, thay thế cho RFC 1766. Định danh hệ thống mã HL7 cho các 
giá trị này là “2.16.840.1.113883.6.121". 

Giá trị của Section.languageCode (Đầu mục.Mã ngôn ngữ) ghi đè thay thế giá trị 
được truyền dẫn từ StructuredBody (Phần thân có cấu trúc). Xem chi tiết trong Ngữ cảnh 
CDA (§ 4.4 )  

4.3.3 Section Participants – Các thành phần tham gia của Đầu mục 

4.3.3.1 Author –Tác giả 

Thành phần tham gia tác giả (đã mô tả ở trên, xem tác giả (§ 4.2.2.2)), có thể được 
gán cho một đầu mục CDA, và nó ghi đè (các) giá trị được truyền dẫn từ phần đầu CDA. 

4.3.3.2 Informant – Người cung cấp thông tin 

Thành phần tham gia người cung cấp thông tin (đã mô tả ở trên, xem người cung 
cấp thông tin (§ 4.2.2.6 )), có thể được gán cho một đầu mục CDA và nó ghi đè thay thế 
(các) giá trị được truyền dẫn từ phần đầu CDA. 
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4.3.3.3 Subject – Chủ thể 

Thành phần tham gia Chủ thể biểu diễn mục tiêu chính của các mục nhập được ghi 
lại trong tài liệu. Trong phần lớn thời gian, chủ thể cũng chính là recordTarget (Mục tiêu 
của bản ghi) (xem phần recordTarget - Mục tiêu của bản ghi (§ 4.2.2.11 )), nhưng không 
nhất thiết phải là vậy, ví dụ khi chủ thể là một bào thai quan sát thấy thông qua siêu âm 
sản khoa. 

Thành phần tham gia chủ thể có để được gán cho một đầu mục CDA hoặc một 
mục nhập CDA. Nó truyền dẫn đến các thành phần được lồng ghép trong đó, trừ khi bị 
ghi đè thay thế. Chủ thể của một tài liệu có giá trị mặc định là bệnh nhân. 

Chủ thể là một con người đóng một trong nhiều vai có thể có (lớp RelatedSubject - 
Chủ thể liên quan). Đối tượng đóng vai là một con người (lớp SubjectPerson - Chủ thể là 
người). 

Bảng 78. Bộ giá trị của subject.typeCode - chủ thể.mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

SBJ (chủ thể) [mặc định] Mục tiêu chính của các hoạt động dịch vụ. 

 

Bảng 79. Bộ giá trị của subject.contextControlCode - chủ thể.mã kiểm soát 
ngữ cảnh (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè thay 
thế, truyền dẫn) 
[mặc định] 

Thành phần tham gia sẽ ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có 
cùng typeCode (Mã kiểu). Quan hệ ghi đè thay thế này sẽ được 
truyền dẫn đến bất kỳ Hành động con nào tiếp cận được qua các 
ActRelationship (Quan hệ hành động dẫn xuất) (Xem phần ‘ngữ 
cảnh CDA bên dưới”). 

 

Bảng 80. Bộ giá trị của RelatedSubject.classCode - Chủ thể liên quan.Mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

PRS 
(quan hệ 
cá nhân) 
[mặc 
định] 

Chủ thể có quan hệ cá nhân với bệnh nhân. Kiểu của quan hệ cá nhân 
được khai báo trong SubjectRole.code (Vai trò chủ thể.mã), với giá trị lấy 
từ miền từ vựng PersonalRelationshipRoleType (Kiểu vai trò quan hệ cá 
nhân) mở rộng được (CWE). Người xác định phạm vi luôn là bệnh nhân. 

PAT 
(bệnh 
nhân) 

Chủ thể của một mục nhập là bệnh nhân, người được định danh trong 
thành phần tham gia recordTarget (Mục tiêu của bản ghi) trong phần đầu 
CDA. 

 

Bảng 81. Bộ giá trị của SubjectPerson.classCode - Chủ thể là người.mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

PSN (người) [mặc định] Chủ thể là vật sống thuộc loài người. 

 

Bảng 82. Bộ giá trị của SubjectPerson.determinerCode - Chủ thể là 
người.Mã từ hạn định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp thực tế xảy ra của 
một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề cập 
đến mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một 
chiếc xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói 
chung (một loại xe hơi) 

4.3.4 Các quan hệ của đầu mục 

4.3.4.1 Component – Thành phần 

Quan hệ hành động “thành phần” được dùng để lồng ghép một Đầu mục trong một 
Đầu mục khác. Ngữ cảnh truyền dẫn đến các đầu mục được lồng ghép (xem Ngữ cảnh 
CDA (§ 4.4 )). 
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Bảng 83. Bộ giá trị của component.typeCode - thành phần.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành phần) [mặc 
định] 

Đầu mục được lồng ghép là một thành phần của đầu mục 
bên ngoài. 

4.3.4.2 Entry – Mục nhập 

Quan hệ giữa một đầu mục và các mục nhập của nó được mã hóa trong Quan hệ 
hành động “mục nhập” xen vào giữa. 

LƯU Ý: Tham khảo phần Tham chiếu trong và ngoài khối thuyết minh (§ 
4.3.5.12) để xem phần bàn luận về việc tham chiếu trong và ra khỏi khối thuyết minh của 
một đầu mục. 

Phần thuyết minh của mỗi Đầu mục, cùng với nội dung đa phương tiện được tham 
chiếu đến trong phần thuyết minh, tạo ra một nội dung được xác thực hoàn chỉnh của Đầu 
mục. Nội dung đa phương tiện này bao gồm các mục nhập ObservationMedia (Phương 
tiện quan sát) và RegionOfInterest (Khu vực quan tâm) được tham chiếu bởi các nhãn 
<renderMultimedia - hoàn trả dữ liệu đa phương tiện> trong Section.text (Đầu mục.văn 
bản). Đây là trường hợp duy nhất mà các mục nhập có chứa nội dung đã được xác thực 
cần được hoàn trả về cùng với phần thuyết minh. 

Về mối quan hệ giữa một đầu mục và các mục nhập của nó, CDA định nghĩa một 
trường hợp mặc định chung, và một trường hợp cụ thể hơn có thể được dùng khi phù hợp. 
Quan hệ mục nhập được mặc định là “COMP” (thành phần), dùng cho trường hợp thông 
thường khi nội dung thông báo duy nhất là các mục nhập liên quan được chứa trong đầu 
mục nguồn và không có hàm chỉ ngữ nghĩa nào khác. Trong trường hợp này, phần thuyết 
minh là nội dung được xác thực gốc. Các mục nhập CDA được tạo ra bởi nhiều kỹ thuật 
(ví dụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên, do một lập trình viên, do một công cụ nhập dữ liệu có cấu 
trúc tạo ra cả mục nhập và báo cáo bằng văn bản). Phương pháp tạo ra mục nhập có thể 
được chỉ báo bằng các thành phần tham gia mục nhập (ví dụ, bằng cách định danh thuật 
toán hay người tạo ra chúng). Các quan hệ giữa nhiều mục nhập khác nhau (ví dụ giữa 
hai Quan sát hay giữa một Quan sát và một Phương tiện quan sát) được mã hóa, sử dụng 
các kiểu quan hệ được định nghĩa trong Quan hệ của mục nhập (§ 4.3.8.4). 

Đầu mục cũng có thể không có nội dung thuyết minh trong trường hợp các mục 
nhập biểu diễn thông tin không thuộc nội dung y tế của tài liệu. Một báo cáo có thể nhúng 
các thông tin tham chiếu đến dữ liệu về bằng chứng, thuốc thử, việc hiệu chỉnh hoặc các 

74 
 



thông tin khác có thể được sử dụng cho xử lý sau này nhưng không thuộc nội dung liên 
quan đến y tế. Các mục nhập đó cũng được liên kết với Đầu mục qua các ActRelationship 
(Quan hệ hành động) xử lý typeCode (Mã kiểu) = “COMP”. 

Quan hệ mục nhập “DRIV” (được phát sinh từ) có thể được dùng trong trường 
hợp đặc biệt khi phần thuyết minh được phát sinh hoàn toàn từ các Mục nhập CDA. Khi 
báo cáo chỉ bao gồm các mục nhập có cấu trúc được chuyển thể sang CDA, ứng dụng mã 
hóa phải đảm bảo rằng nội dung đã chứng thực (thuyết minh cộng với dữ liệu đa phương 
tiện) là bản hoàn trả đầy đủ và trung thành của nội dung y khoa có trong dữ liệu nguồn có 
cấu trúc. Điều này đảm bảo rằng phần thuyết minh cộng với dữ liệu đa phương tiện biểu 
diễn hoàn chỉnh nội dung đã xác thực của Đầu mục, như trong mọi tài liệu CDA khác. 
Trong trường hợp này, phần thuyết minh cộng đa phương tiện không chứa bất kỳ nội 
dung y khoa nào không có trong các Đầu mục. Ví dụ của trường hợp này là một tài liệu 
báo cáo có cấu trúc định dạng DICOM với các số đo sản khoa bằng phương tiện siêu âm, 
được chuyển thể thành một báo cáo dạng bảng bởi chương trình chuyển đổi nó thành khối 
thuyết minh CDA. Nếu typeCode (Mã kiểu) của ActRelationship (Quan hệ hành động) 
liên kết các Mục nhập này với Đầu mục là “DRIV”, nó chỉ báo cho ứng dụng nhận rằng: 
1) nguồn của khối thuyết minh là các Mục nhập; 2) nội dung của hai loại là tương đương. 

Các mục nhập có nguồn từ một Đầu mục có thể có hỗn hợp nhiều Mã kiểu Quan 
hệ hành động. Trong trường hợp đó, sự kết hợp các đích có quan hệ “DRIV” là các mục 
nhập được dùng để tạo ra khối thuyết minh, và là các mục mà khi cộng lại thì tương 
đương với khối thuyết minh. Các mục nhập khác có quan hệ “COMP” được chứa trong 
cùng đầu mục và không có thêm ngữ nghĩa hàm chỉ nào. 

Bảng 84. Bộ giá trị của entry.typeCode - mục nhập.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành 
phần) [mặc định] 

Mục nhập liên quan là một thành phần của đầu mục. Không có 
ngữ nghĩa hàm chỉ nào. 

DRIV (được phát 
sinh từ) 

Phần thuyết minh được chuyển thể từ các Mục nhập CDA, và 
không chứa nội dung y tế nào không được phát sinh từ các mục 
nhập. 
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4.3.5 Khối thuyết minh của Đầu mục 

Trường Section.text (Đầu mục.văn bản) được dùng để lưu phần thuyết minh cần 
hoàn trả về, như đã mô tả ở trên trong phần Sự tuân thủ CDA (§ 1.3 ), và do đó được gọi 
là Khối thuyết minh CDA. 

<?xml  version="1.0" encoding="ASCII"?> 
<!-- $Id: NarrativeBlock.xsd,v 1.4 2005/04/17 03:13:19 lmckenzi Exp $ --> 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="urn:hl7-org:v3" 

targetNamespace="urn:hl7-org:v3" elementFormDefault="qualified"> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Text" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
      <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
      <xs:element name="paragraph" type="StrucDoc.Paragraph" /> 
      <xs:element name="list" type="StrucDoc.List" /> 
      <xs:element name="table" type="StrucDoc.Table" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="mediaType" type="xs:string" fixed="text/x-hl7-text+xml" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Title" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.TitleContent" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.TitleFootnote" /> 
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      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="mediaType" type="xs:string" fixed="text/x-hl7-title+xml" /> 
  </xs:complexType> 
  <!-- DELETE THIS, we don't need to define a global element for text 
 <xs:element name="text" type="text"/> 
 --> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Br" /> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Caption" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Col"> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="span" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="width" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
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          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Colgroup"> 
    <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="col" type="StrucDoc.Col" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="span" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="width" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
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          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Content" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
      <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="revised"> 
      <xs:simpleType> 
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        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="insert" /> 
          <xs:enumeration value="delete" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.TitleContent" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.TitleContent" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.TitleFootnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Footnote" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
      <xs:element name="paragraph" type="StrucDoc.Paragraph" /> 
      <xs:element name="list" type="StrucDoc.List" /> 
      <xs:element name="table" type="StrucDoc.Table" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
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    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.TitleFootnote" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.TitleContent" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.FootnoteRef"> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="IDREF" type="xs:IDREF" use="required" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Item" mixed="true"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="caption" type="StrucDoc.Caption" minOccurs="0" /> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
        <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
        <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
        <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
        <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
        <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
        <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
        <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
        <xs:element name="paragraph" type="StrucDoc.Paragraph" /> 
        <xs:element name="list" type="StrucDoc.List" /> 
        <xs:element name="table" type="StrucDoc.Table" /> 
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      </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.LinkHtml" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="name" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="href" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="rel" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="rev" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="title" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.List"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="caption" type="StrucDoc.Caption" minOccurs="0" /> 
      <xs:element name="item" type="StrucDoc.Item" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="listType" default="unordered"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="ordered" /> 
          <xs:enumeration value="unordered" /> 
        </xs:restriction> 
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      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Paragraph" mixed="true"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="caption" type="StrucDoc.Caption" minOccurs="0" /> 
      <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
        <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
        <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
        <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
        <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
        <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
        <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
        <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
        <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
      </xs:choice> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.RenderMultiMedia"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="caption" type="StrucDoc.Caption" minOccurs="0" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="referencedObject" type="xs:IDREFS" use="required" /> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Sub" mixed="true" /> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Sup" mixed="true" /> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Table"> 
    <xs:sequence> 
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      <xs:element name="caption" type="StrucDoc.Caption" minOccurs="0" /> 
      <xs:choice> 
        <xs:element name="col" type="StrucDoc.Col" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 
        <xs:element name="colgroup" type="StrucDoc.Colgroup" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded" /> 
      </xs:choice> 
      <xs:element name="thead" type="StrucDoc.Thead" minOccurs="0" /> 
      <xs:element name="tfoot" type="StrucDoc.Tfoot" minOccurs="0" /> 
      <xs:element name="tbody" type="StrucDoc.Tbody" maxOccurs="unbounded" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="summary" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="width" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="border" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="frame"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="void" /> 
          <xs:enumeration value="above" /> 
          <xs:enumeration value="below" /> 
          <xs:enumeration value="hsides" /> 
          <xs:enumeration value="lhs" /> 
          <xs:enumeration value="rhs" /> 
          <xs:enumeration value="vsides" /> 
          <xs:enumeration value="box" /> 
          <xs:enumeration value="border" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="rules"> 
      <xs:simpleType> 
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        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="none" /> 
          <xs:enumeration value="groups" /> 
          <xs:enumeration value="rows" /> 
          <xs:enumeration value="cols" /> 
          <xs:enumeration value="all" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="cellspacing" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="cellpadding" type="xs:string" /> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Tbody"> 
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="tr" type="StrucDoc.Tr" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
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        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Td" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
      <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
      <xs:element name="paragraph" type="StrucDoc.Paragraph" /> 
      <xs:element name="list" type="StrucDoc.List" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="abbr" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="axis" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="headers" type="xs:IDREFS" /> 
    <xs:attribute name="scope"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="row" /> 
          <xs:enumeration value="col" /> 
          <xs:enumeration value="rowgroup" /> 
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          <xs:enumeration value="colgroup" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="rowspan" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="colspan" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Tfoot"> 
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="tr" type="StrucDoc.Tr" /> 
    </xs:sequence> 
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    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Th" mixed="true"> 
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="content" type="StrucDoc.Content" /> 
      <xs:element name="linkHtml" type="StrucDoc.LinkHtml" /> 
      <xs:element name="sub" type="StrucDoc.Sub" /> 
      <xs:element name="sup" type="StrucDoc.Sup" /> 
      <xs:element name="br" type="StrucDoc.Br" /> 
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      <xs:element name="footnote" type="StrucDoc.Footnote" /> 
      <xs:element name="footnoteRef" type="StrucDoc.FootnoteRef" /> 
      <xs:element name="renderMultiMedia" type="StrucDoc.RenderMultiMedia" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="abbr" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="axis" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="headers" type="xs:IDREFS" /> 
    <xs:attribute name="scope"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="row" /> 
          <xs:enumeration value="col" /> 
          <xs:enumeration value="rowgroup" /> 
          <xs:enumeration value="colgroup" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="rowspan" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="colspan" type="xs:string" default="1" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
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    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Thead"> 
    <xs:sequence maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="tr" type="StrucDoc.Tr" /> 
    </xs:sequence> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
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        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
  <xs:complexType name="StrucDoc.Tr"> 
    <xs:choice maxOccurs="unbounded"> 
      <xs:element name="th" type="StrucDoc.Th" /> 
      <xs:element name="td" type="StrucDoc.Td" /> 
    </xs:choice> 
    <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" /> 
    <xs:attribute name="language" type="xs:NMTOKEN" /> 
    <xs:attribute name="styleCode" type="xs:NMTOKENS" /> 
    <xs:attribute name="align"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="left" /> 
          <xs:enumeration value="center" /> 
          <xs:enumeration value="right" /> 
          <xs:enumeration value="justify" /> 
          <xs:enumeration value="char" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
    <xs:attribute name="char" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="charoff" type="xs:string" /> 
    <xs:attribute name="valign"> 
      <xs:simpleType> 
        <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 
          <xs:enumeration value="top" /> 
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          <xs:enumeration value="middle" /> 
          <xs:enumeration value="bottom" /> 
          <xs:enumeration value="baseline" /> 
        </xs:restriction> 
      </xs:simpleType> 
    </xs:attribute> 
  </xs:complexType> 
</xs:schema> 

Mô hình nội dung của lược đồ Khối thuyết minh CDA được tạo dựng thủ công 
một cách đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu được nêu ra ở trên (xem phần Khả năng con 
người đọc được và Hoàn trả về các tài liệu CDA (§ 1.2.3 )). Lược đồ được đăng ký như 
một kiểu MIME (text/x-hl7-text+xml), là kiểu phương tiện cố định của Section.text (Đầu 
mục.văn bản). Các thành phần của lược đồ được mô tả trong các đầu mục theo sau. 

4.3.5.1 <content> - <nội dung> 

Phần tử <nội dung> của CDA được dùng để bao ngoài một chuỗi văn bản sao cho 
nó có thể được tham chiếu đến một cách rõ ràng, hoặc sao cho nó có thể gợi ý các đặc 
điểm hoàn trả về. Phần tử <nội dung> có thể lồng ghép đệ quy, cho phép bao gói một 
chuỗi văn bản đơn thuần xuống thành các khúc nhỏ như mong muốn. 

Phần tử <nội dung> chứa một định danh không bắt buộc, có thể dùng làm đích của 
một tham chiếu. Mọi giá trị của các thuộc tính thuộc kiểu XML ID phải là duy nhất trong 
tài liệu (theo đặc tả W3C XML). Thành phần originalText (Văn bản gốc) của một thuộc 
tính RIM xuất hiện trong bất kỳ mục nhập CDA nào cũng có thể tham chiếu một cách rõ 
ràng đến định danh đó, nhờ đó cho biết văn bản gốc liên quan đến thuộc tính trong mục 
nhập CDA. 

Ví dụ 5:  

<section> 
<code code="10153-2"  
    codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
    codeSystemName="LOINC"/> 
<title>Past Medical History</title> 
<text> 
    There is a history of <content ID="a1">Asthma</content> 
</text> 
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<entry> 
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
<code code="195967001"  
          codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
          codeSystemName="SNOMED CT"  
          displayName="Asthma"> 
<originalText> 
<reference value="#a1"/> 
</originalText> 
</code> 
<statusCode code="completed"/> 
</observation> 
</entry> 
</section> 

Không có yêu cầu nào bắt buộc rằng các mục nhập CDA phải tham chiếu đến 
Khối thuyết minh CDA. Cơ chế tham chiếu có thể được sử dụng khi cần thiết phải biểu 
diễn thành phần văn bản gốc của một mục nhập CDA đã mã hóa. 

Phần tử <nội dung> chứa một thuộc tính “đã được chỉnh sửa” không bắt buộc có 
thể được gán giá trị “chèn vào” hoặc “xóa”, thuộc tính này có thể được dùng để chỉ báo 
rằng phần thuyết minh đã thay đổi so với phiên bản trước của tài liệu CDA.  Thuộc tính 
được giới hạn cho một lần tạo duy nhất, nghĩa là nó chỉ phản ánh các thay đổi từ phiên 
bản ngay trước của tài liệu. Nếu được áp dụng, nó cần được sử dụng cùng với cơ chế theo 
dõi chỉnh sửa tài liệu CDA tiêu chuẩn. Các thay đổi của một tài liệu CDA đã được công 
bố để chăm sóc bệnh nhân vẫn cần được đánh phiên bản lại và chỉnh sửa chính thức, và 
tài liệu đã được chỉnh sửa có thể có hoặc không có thuộc tính “đã chỉnh sửa” để chỉ delta 
trong phần thuyết minh. Các hệ thống nhận bắt buộc phải diễn dịch thuộc tính “đã chỉnh 
sửa” khi hoàn trả dữ liệu bằng cách phân biệt trực quan hoặc ngăn cản phần thuyết minh 
đã bị xóa. 

4.3.5.2 <linkHtml> 

<linkHtml> của CDA là một cơ chế tham chiếu chung, tương tự nhưng không 
giống hệt nhãn neo giữ HTML. Nó có thể được dùng để tham chiếu đến các định danh 
nằm bên trong hoặc bên ngoài tài liệu. 
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Các dữ liệu đa phương tiện là thành phần không tách rời của tài liệu, và là bộ phận  
nội dung có thể chứng nhận của tài liệu, bắt buộc phải sử dụng mục nhập CDA 
ObservationMedia (Phương tiện quan sát), được tham chiếu bằng phần tử <hoàn trả dữ 
liệu đa phương tiện> (xem <renderMultimedia - hoàn trả dữ liệu đa phương tiện> (§ 
4.3.5.6 )). Dữ liệu đa phương tiện chỉ được tham chiếu bởi tài liệu và không phải là thành 
phần không thể tách rời của tài liệu có thể dùng <linkHtml>. 

Nguồn của đường liên kết dùng thuộc tính linkHtml.href. Đích của một tham chiếu 
nội bộ là một định danh thuộc kiểu XML ID, có thể tồn tại trên các phần tử khác trong 
cùng khối thuyết minh hoặc khác khối, hoặc các thuộc tính XML ID đã được đưa vào các 
phần tử <section - đầu mục>, <ObservationMedia - phương tiện quan sát>, hoặc < 
renderMultimedia - hoàn trả dữ liệu đa phương tiện> của Lược đồ CDA.Thuộc tính 
linkHtml.name đang bị phản đối, vì các thuộc tính thuộc kiểu XML ID cung cấp một đích 
tham chiếu thay thế thống nhất hơn. Theo các giao ước của HTML, một đường liên kết 
nội bộ có dấu thăng đứng trước, như trong ví dụ sau đây. 

Ví dụ 6: 

<section ID="SECT001"> 
<code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
    codeSystemName="LOINC"/> 
<title>History of Present Illness</title> 
<text>Mr. Smith is a 57 year old male presenting with  
    chest pain. He sustained a myocardial infarction 3 years  
    ago, ... 
</text> 
</section> 
 
... 
 
<section ID="SECT003"> 
<code code="10153-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
    codeSystemName="LOINC"/> 
<title>Past Medical History</title> 
<text>History of coronary artery disease, as noted 
<linkHtml href="#SECT001">above</linkHtml>.</text> 
</section> 
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Các đường liên kết CDA không chuyển tải ý nghĩa có thể chia sẻ được. Chỉ có thể 
chia sẻ ngữ nghĩa nhờ sử dụng các mục nhập CDA và các quan hệ chính thống hóa liên 
quan của chúng. Không có yêu cầu bắt buộc rằng hệ thống tiếp nhận phải trả hoàn trả về 
một đường liên kết bên trong hay bên ngoài, hay đích của một đường liên kết bên ngoài. 

4.3.5.3 <sub> và <sup> 

Các phần tử CDA là <sub> và <sup> được dùng để lần lượt chỉ báo chỉ số dưới và 
chỉ số trên. 

Hệ thống tiếp nhận bắt buộc phải diễn giải các phần tử này khi hoàn trả dữ liệu 
bằng cách phân biệt trực quan các ký tự được viết dưới và ký tự được viết trên. 

4.3.5.4 <br> 

Phần tử CDA <br/> được dùng để chỉ một phân tách dòng cố định. Nó khác với 
phần tử <paragraph> của CDA ở chỗ phần tử <br/> không có nội dung. Các hệ thống tiếp 
nhận bắt buộc phải diễn dịch phần tử này khi hoàn trả về dữ liệu để biểu diễn ngắt dòng. 

4.3.5.5 <footnote> và <footnoteRef> 

Phần tử <footnote - lời chú cuối trang> của CDA được dùng để chỉ báo một lời 
chú cuối trang. Phần tử này chứa lời chú cuối trang, chèn trực tiếp vào dòng văn bản mà 
nó áp dụng cho. 

Phần tử <footnoteRef - tham chiếu đến lời chú cuối trang> có thể tham chiếu dến 
một lời chú cuối trang đã có trong cùng Khối thuyết minh CDA hoặc khác khối của cùng 
một tài liệu. Nó có thể được dùng khi một lời chú cuối trang được dùng lại nhiều lần. Giá 
trị của footnoteRef.IDREF phải là một giá trị footnote.ID trong cùng tài liệu đó. 

Các hệ thống tiếp nhận bắt buộc phải diễn dịch các phần tử này khi hoàn trả về nội 
dung bằng cách phân biệt trực quan phần văn bản thuộc lời chú cuối trang. Cách hoàn trả 
chính xác do người nhận quyết định, và có thể chứa một dấu ở vị trí của lời chú cuối 
trang với một đường liên kết hyperlink đến văn bản của lời chú cuối trang, một cách phân 
tách đơn giản (ví dụ như “Phần văn bản [phần ghi chú cuối trang] được ghi chú”), v.v. 

4.3.5.6 <renderMultiMedia> 

Phần tử CDA <renderMultiMedia - hoàn trả dữ liệu đa phương tiện> tham chiếu 
đến các dữ liệu đa phương tiện bên ngoài nhưng là phần không tách rời của tài liệu, và là 
một phần của nội dung có thể chứng nhận của tài liệu, và có vai trò chỉ ra nơi cần hoàn 
trả về dữ liệu đa phương tiện được tham chiếu đến. 
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Phần tử <renderMultiMedia - hoàn trả dữ liệu đa phương tiên> có một <caption -
lời tựa> không bắt buộc, và chứa một thuộc tính Đối tượng được tham chiếu bắt buộc 
(thuộc kiểu XML IDREFS), các giá trị của nó phải bằng (các) giá trị XML ID của các 
mục nhập ObservationMedia (Phương tiện quan sát) hoặc RegionOfInterest (Khu vực 
quan tâm) trong cùng văn bản. 

Ví dụ 7: 

<section> 
<code code="8709-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
    codeSystemName="LOINC"/> 
<title>Skin exam</title> 
<text>Erythematous rash, palmar surface, left index  
    finger.<renderMultiMedia referencedObject="MM1"/> 
</text> 
<entry> 
<observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="MM1"> 
<id root="2.16.840.1.113883.19.2.1"/> 
<value xsi:type="ED" mediaType="image/jpeg"> 
<reference value="left_hand_image.jpeg"/> 
</value> 
</observationMedia> 
</entry> 
</section> 

Dữ liệu đa phương tiện chỉ được tham chiếu đến bởi tài liệu và không phải là phần 
không thể tách rời của tài liệu thì phải sử dụng <linkHtml>. 

Cách thực hành mong đợi là dữ liệu đa phương tiện được tham chiếu đến nên được 
hoàn trả về hoặc tham chiếu đến tại điểm tham chiếu. Khi có lời tựa, cũng cần hoàn trả về 
lời tựa. <renderMultiMedia - Hoàn trả về dữ liệu đa phương tiện> có thể tham chiếu đến 
một ObservationMedia (Phương tiện quan sát) duy nhất, một hoặc nhiều 
RegionOfInterest (Khu vực quan tâm). Nếu <renderMultiMedia> tham chiếu đến một 
Phương tiện quan sát duy nhất, thì Phương tiện quan sát đó phải được trả về hoặc tham 
chiếu đến tại điểm tham chiếu. Nếu <renderMultiMedia> tham chiếu đến một hoặc nhiều 
Khu vực quan tâm, thì toàn bộ các Khu vực quan tâm phải được trả về hoặc tham chiếu 
đến tại điểm tham chiếu, ở trên dữ liệu đa phương tiện mà chúng thuộc về. Nếu 
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<renderMultiMedia> tham chiếu đến một hoặc nhiều Khu vực quan tâm, mỗi Khu vực 
quan tâm phải là một khu vực trong cùng một dữ liệu đa phương tiện. 

4.3.5.7 <paragraph> - <đoạn văn> 

Một <paragraph> của CDA cũng tương tự như đoạn văn của HTML, cho phép 
phân tách các khối thuyết minh thành các cấu trúc thống nhất về mặt logic. Phần tử 
<paragraph> của CDA có chứa một lời tựa không bắt buộc, mà nếu có mặt, nó phải xuất 
hiện trước tiên trước mọi dữ liệu dạng ký tự. 

4.3.5.8 <list> - <danh sách> 

Một <list> của CDA cũng tương tự như danh sách của HTML. Một <list> CDA có 
một lời tựa không bắt buộc, và chứa một hoặc nhiều phần tử <item – hạng mục>. Mỗi 
phần tử <item> của CDA chứa một lời tựa không bắt buộc, và nếu có mặt, nó phải xuất 
hiện đầu tiên trước mọi dữ liệu dạng ký tự. Thuộc tính Kiểu danh sách bắt buộc sẽ xác 
định xem <list> được xếp thứ tự hay không (thường mặc định là không xếp thứ tự). Các 
danh sách không có thứ tự thường được hoàn trả về với các dấu gạch đầu dòng, trong khi 
danh sách có xếp thứ tự thường được hoàn trả về với các số thứ tự, mặc dù đây không 
phải là yêu cầu bắt buộc. 

4.3.5.9 <table> - <bảng> 

<table> của CDA cũng tương tự như bảng của HTML. Đánh dấu bảng chỉ nhằm 
phục vụ mục đích biểu diễn chứ không như một bảng dữ liệu, nó không có các tên trường 
có nghĩa. 

CDA chỉnh sửa mô hình bảng chặt chẽ của XHTML bằng cách bỏ các nhãn định 
dạng và thiết lập mô hình nội dung của các ô cho giống với các nội dung của các phần tử 
khác trong Khối thuyết minh CDA. 

Các thuộc tính table.border (bảng.đường biên), table.cellspacing (bảng.khoảng 
cách giữa các ô), và table.cellpadding (bảng.khoảng cách giữa ô) và nội dung bên trong 
bị phản đối, vì thuộc tính typeCode (Mã kiểu dạng) (xem thuộc tính mã kiểu dạng (§ 
4.3.5.11) cung cấp một cách thức thống nhất hơn để hệ thống gửi gợi ý các đặc điểm 
chuyển thể dữ liệu. 

4.3.5.10 <caption> - <lời tựa> 

<caption> trong CDA là nhãn của một đoạn văn, danh sách, hạng mục danh sách, 
bảng, hoặc ô trong bảng. Nó cũng có thể được dùng trong phần tử <renderMultiMedia - 
hoàn trả dữ liệu đa phương tiện> để chỉ nhãn của các mục nhập Phương tiện quan sát 
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hoặc Khu vực quan tâm được tham chiếu đến. <caption> chứa văn bản thuần nhất và có 
thể chứa các đường liên kết và lời chú cuối trang. 

4.3.5.11 styleCode attribute – Thuộc tính mã kiểu dạng 

Thuộc tính mã kiểu dạng được dùng trong Khối thuyết minh CDA để cho tác giả 
của thực thể có khả năng gợi ý các đặc điểm chuyển thể dữ liệu của dữ liệu dạng ký tự 
được lồng ghép. Các hệ thống tiếp nhận không bắt buộc phải dùng các gợi ý về kiểu dạng 
được cung cấp khi chuyển thể văn bản và có thể biểu diễn văn bản được định kiểu dạng 
theo các quy ước về kiểu dạng tại địa phương. 

Bộ giá trị được rút từ miền từ vựng Kiểu dạng văn bản của HL7, và có sức mạnh 
mã hóa là kiểu dữ liệu CWE. 

Bảng 85. Bộ giá trị của styleCode - Mã kiểu dạng (CWE) 

Mã Định nghĩa 

Kiểu phông chữ (Định nghĩa các đặc điểm trình diễn các ký tự) 

Bold Trình diễn phông chữ in đậm 

Underline Trình diễn phông chữ gạch dưới 

Italics Trình diễn chữ in nghiêng 

Emphasis Trình diễn chữ theo một cách nhấn mạnh nào đó. 

Table rule style (Defines table cell rendering characteristics.) 
Kiểu dạng căn chỉnh bảng (Định nghĩa các đặc điểm trình diễn ô trong bảng) 

Lrule Trình diễn ô với căn chỉnh bên trái 

Rrule Trình diễn ô với căn chỉnh bên phải 

Toprule Trình diễn ô với căn chỉnh phía trên 

Botrule Trình diễn ô với căn chỉnh phía dưới 

Kiểu dạng danh sách có thứ tự (Định nghĩa các đặc điểm trình diễn danh sách có thứ tự) 
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Mã Định nghĩa 

Arabic Danh sách được sắp thứ tự bằng các số Ả rập: 1, 2, 3 

LittleRoman Danh sách được sắp thứ tự bằng các số La Mã in thường: i, ii, iii 

BigRoman Danh sách được sắp thứ tự bằng các số La Mã in hoa: I, II, III 

LittleAlpha Danh sách được sắp thứ tự bằng các ký tự alpha in thường: a, b, c 

BigAlpha Danh sách được sắp thứ tự bằng các ký tự alpha in hoa: A, B, C 

Kiểu dạng danh sách không sắp thứ tự (Định nghĩa các đặc điểm trình diễn danh sách không sắp 
thứ tự) 

Disc Dấu đầu dòng là các dấu tròn đặc đơn giản. 

Circle Dấu đầu dòng là các hình tròn rỗng. 

Square Dấu đầu dòng là các hình vuông đặc. 

Những mở rộng của địa phương cho miền từ vựng loại Kiểu dạng phải tuân theo 
quy ước: [x][A-Za-z0-9]*(ký tự đầu tiên là “x”, ký tự thứ hai là một chữ cái A-Z in 
thường hay in hoa, các ký tự còn lại là một tổ hợp bất kỳ của các chữ cái in thường và in 
hoa hoặc chữ số). 

Thuộc tính styleCode (Mã kiểu dạng) có thể chứa nhiều giá trị, được phân tách 
bằng khoảng trống. Khi một phần tử chứa thuộc tính Mã kiểu dạng được lồng ghép trong 
một phần tử khác cũng chứa thuộc tính Mã kiểu dạng, các hiệu ứng về kiểu dạng sẽ được 
bổ sung cho nhau, như trong ví dụ sau: 

Ví dụ 8: 

<section> 
<text><content styleCode="Bold">This is rendered bold,  
<content styleCode="Italics">this is rendered bold and  
    italicized,</content> this is rendered bold. </content> 
<content styleCode="Bold Italics">This is also rendered  
    bold and italicized.</content> 
</text> 
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</section> 

4.3.5.12 Tham chiếu trong và ngoài khối thuyết minh 

LƯU Ý:  Tham khảo phần mục nhập (§ 4.3.4.2 ) để xem phần bàn luận về các 
quan hệ giữa một đầu mục và các mục nhập chứa trong nó. 

Để tóm tắt các cơ chế tham chiếu bên trong và bên ngoài Khối thuyết minh CDA: 

• Các mục nhập CDA có thể chỉ đến phần tử <content> (<nội dung>) trong Khối 
thuyết minh CDA (xem <content> (§ 4.3.5.1 )). 

• Phần tử <linkHtml> của Khối thuyết minh CDA có thể tham chiếu đến các đích 
nằm bên trong hoặc bên ngoài tài liệu (xem <linkHtml> (§ 4.3.5.2 )) 

• Phần tử <footnoteRef> (<tham chiếu lời chú cuối trang>) của Khối thuyết minh 
CDA có thể tham chiếu đến một phần tử <footnote> (<lời chú cuối trang>) 
trong cùng Khối thuyết minh CDA đó hoặc khối khác trong cùng tài liệu 
(xem <footnote > và <footnoteRef > (§ 4.3.5.5 )). 

• Phần tử <renderMultiMedia> (<hoàn trả dữ liệu đa phương tiện>) của Khối 
thuyết minh CDA có thể chỉ đến các mục nhập ObservationMedia (Phương tiện 
quan sát) CDA và RegionOfInterest (Khu vực quan tâm) của cùng tài liệu 
(xem <renderMultiMedia> (§ 4.3.5.6 )). 

4.3.6 Entry Acts – Hành động của mục nhập 

Các mục nhập CDA biểu diễn các thành phần có cấu trúc để máy tính có thể xử lý 
được trong một đầu mục của tài liệu. Mỗi đầu mục có thể không chứa hoặc chứa nhiều 
mục nhập. 

Tài liệu lâm sàng chứa rất nhiều nội dung, đòi hỏi nhiều từ RIM để cho phép mã 
hóa đầy đủ và hoàn thiện. Tập hợp các mục nhập CDA hiện thời đã được phát triển để 
đáp ứng các yêu cầu và kịch bản đã được xác định trong phạm vi của CDA. Thay vì tạo 
ra các mục nhập riêng cho từng kịch bản, các yêu cầu tương tự đã được kết hợp để tạo ra 
các mục nhập rộng hơn, các mục này sau đó có thể được giới hạn lại trong một lĩnh vực 
hoặc một hệ thống triển khai cụ thể. Cách thức tiếp cận này thống nhất với cách tiếp cận 
của CEN, DICOM và OpenEHR. 

Mô hình của các mục nhập CDA được phát sinh từ mô hình Báo cáo y tế chung 
của HL7, vốn là một dự án hợp tác giữa nhiều ủy ban để cung cấp một cách biểu diễn 
thống nhất cho các quan sát và hành động y tế áp dụng trong nhiều đặc tả khác nhau của 
Phiên bản 3. 
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4.3.6.1 Act – Hành động 

Một phát sinh của lớp Act (Hành động) RIM, được dùng khi các lớp cụ thể hơn 
không phù hợp. 

Act.negationInd (Hành động.Chỉ báo phủ định), khi có giá trị là “true (đúng)”, thì 
là lời khẳng định rằng Act (Hành động) tổng thể bị phủ định. Một số đặc tính như Act.id 
(Hành động.id), Act.moodCode (Hành động.Mã thức), và các thành phần tham gia không 
bị ảnh hưởng. Các đặc tính này luôn có cùng ý nghĩa: tức là, tác giả vẫn là tác giả của 
Hành động bị phủ định. Một báo cáo hành động với Chỉ báo phủ định vẫn là một báo cáo 
về một thực tế cụ thể được mô tả bởi Hành động. Ví dụ, hành động “thấy có hiện tượng 
thở khò khè ngày 1/7” bị phủ định có nghĩa là tác giả khẳng định rằng không thấy có hiện 
tượng thở khò khè ngày 1/7, và vẫn chịu trách nhiệm cho khẳng định đó và có cùng yêu 
cầu phải có bằng chứng cho báo cáo đó như trong trường hợp tác giả không dùng phủ 
định. 

Bảng 86. Bộ giá trị của Act.classCode - Hành động.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ACT (hành động) Là một dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

ACCM (nơi ở) 
Nơi ở là dịch vụ cung cấp cho một Người hoặc LivingSubject 
(Chủ thể là vật sống) khác trong đó chủ thể được cung cấp một 
nơi để ở trong một khoảng thời gian. 

CONS (chấp thuận) 

Represents informed consents and other medico-legal transactions 
between the patient (or legal guardian) and the provider. 
Biểu diễn sự chấp thuận sau khi được thông tin đầy đủ và các giao 
dịch pháp ly khác giữa bệnh nhân (hoặc người giám hộ hợp pháp) 
và nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

CTTEVENT (sự kiện điểm 
thời gian thử nghiệm lâm 
sàng) 

Là một điểm thời gian được xác định trong một cuộc thử nghiệm 
lâm sàng, trong đó một hoặc nhiều hành động được xếp lịch thực 
hiện (thức định nghĩa), hoặc thực tế được thực hiện (thức sự kiện) 

INC (sự cố) 
Một sự kiện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của một hoặc nhiều bên 
liên quan. Bao gồm khái niệm tai nạn. 

INFRM (thông báo) Hành động truyền thông tin và hiểu biết về một chủ đề (hoặc yêu 
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Mã Định nghĩa 

cầu chuyển thông tin như vậy) tới một chủ thể. 

PCDR (cung cấp dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe) 

Việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân là việc 
một người thực hiện đảm nhiệm trách nhiệm chăm sóc sức khỏe 
cho một bệnh nhân hoặc nhóm bệnh nhân. 

REG (đăng ký) 
Biểu diễn hành động duy trì thông tin về một đối tượng hoặc một 
vai trò trong hệ thống đăng ký. 

SPCTRT (xử lý mẫu vật 
xét nghiệm) 

Là một thủ tục hoặc cách xử lý được thực hiện cho một mẫu vật 
xét nghiệm để chuẩn bị đem phân tích 

 

Bảng 87. Bộ giá trị của Act.moodCode - Hành động.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập xác định một lần xảy ra một hành động thực tế 

INT (intent) 
INT (dự định) 

Mục nhập được dự định hoặc lên kế hoạch 

APT (cuộc hẹn) 
Mục nhập được lên kế hoạch tại một thời gian và địa điểm cụ 
thể 

ARQ (đề nghị cuộc 
hẹn) 

Mục nhập là đề nghị đặt cuộc hẹn 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai 

DEF (định nghĩa) Mục nhập định nghĩa một dịch vụ (tổng thể) 
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4.3.6.2 Encounter – Cuộc thăm khám 

Encounter (cuộc thăm khám) là bản sao chép của lớp PatientEncounter (Cuộc 
thăm khám bệnh nhân) trong RIM, được dùng để biểu diễn các cuộc gặp gỡ liên quan, 
chẳng hạn như các cuộc thăm khám theo dõi hoặc các cuộc thăm khám cũ được tham 
chiếu đến. 

LƯU Ý: Lớp EncompassingEncounter (bao gồm các cuộc thăm khám) trong Phần 
đầu của CDA (xem Các quan hệ của phần đầu (§ 4.2.3)) biểu diễn bối cảnh của cuộc 
thăm khám lâm sàng trong đó hành động được ghi tài liệu đã xảy ra. Lớp Encounter 
(Cuộc thăm khám) trong Phần thân CDA được dùng để biểu diễn các cuộc thăm khám 
liên quan. 

Bảng 88. Bộ giá trị của Encounter.classCode - Cuộc gặp.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ENC (cuộc 
thăm khám) 

Là một tương tác giữa bệnh nhân và (các) thành phần tham gia chăm 
sóc y tế với mục tiêu cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân hoặc đánh giá 
tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. 

 

Bảng 89. Bộ giá trị của Encounter.moodCode - Cuộc gặp.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INT (dự định) Mục nhập được dự kiến hoặc lên kế hoạch. 

EVN (sự kiện) 
The entry defines an actual occurrence of an event. 
Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện của sự kiện thực tế  

APT (cuộc hẹn) 
Mục nhập được lên kế hoạch vào một thời gian và địa điểm 
cụ thể. 

ARQ (đề nghị cuộc 
hẹn) 

Mục nhập là một đề nghị xếp lịch cho một cuộc hẹn. 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 
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Mã Định nghĩa 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai 

4.3.6.3 Observation –Quan sát 

Một bản sao chép của lớp Quan sát trong RIM, được sử dụng để biểu diễn các 
quan sát được mã hóa và các quan sát khác. 

Observation.negativeInd (Quan sát.chỉ báo phủ định), khi có giá trị là “true -
đúng”, là lời khẳng định rằng Quan sát tổng thể bị phủ định. Một số đặc tính như 
Observation.id (Quan sát.id), Observation.moodCode (Quan sát.mã thức), và các thành 
phần tham gia đều không bị phủ định. Các đặc tính này luôn có cùng ý nghĩa: tức là, tác 
giả vẫn là tác giả của Quan sát phủ định. Một báo cáo quan sát với Chỉ báo phủ định vẫn 
là một báo cáo về thực tế cụ thể được mô tả bởi Quan sát đó. Ví dụ, hành động “thấy có 
hiện tượng thở khò khè ngày 1/7” bị phủ định có nghĩa là tác giả khẳng định rằng không 
thấy có hiện tượng thở khò khè ngày 1/7, vẫn chịu trách nhiệm cho khẳng định đó và có 
cùng yêu cầu phải có bằng chứng cho báo cáo đó kể cả trong trường hợp tác giả không 
dùng phủ định. 

Bảng 90. Bộ giá trị của Observation.classCode - Quan sát.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OBS (quan sát) 
Quan sát là các hành động được thực hiện để xác định một giá trị 
câu trả lời hoặc kết quả. 

Bất kỳ kiểu con 
OBS nào 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassObservation - Lớp hành động 
Quan sát” để xem các giá trị được phép. 

 

Bảng 91. Bộ giá trị của Observation.moodCode - Quan sát.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện của sự kiện thực tế 

DEF (định nghĩa) Mục nhập định nghĩa một quan sát 
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Mã Định nghĩa 

GOL (mục đích) Mục nhập biểu diễn một mục đích hoặc mục tiêu 

INT (dự định) Mục nhập được dự kiến hoặc lên kế hoạch. 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai 

Một Quan sát có thể không có hoặc có nhiều quan hệ referenceRange (Khoảng 
tham chiếu), để liên hệ một Quan sát với lớp ObservationRange (Khoảng Quan sát), trong 
đó khoảng dự kiến các giá trị của một quan sát cụ thể có thể được xác định. 

Bảng 92. Bộ giá trị của referenceRange.typeCode - Khoảng tham chiếu.Mã 
kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

REFV (có các 
giá trị tham 
chiếu) [mặc 
định] 

Các khoảng tham chiếu nhất thiết phải là phần mô tả của một lớp các 
giá trị kết quả bao gồm “thông thường”, “bất thường”, hoặc “nghiêm 
trọng”. Kiểu liên kết này có thể hoạt động như một yếu tố kích hoạt 
trong trường hợp cảnh báo được kích hoạt bằng các kết quả tới hạn. 

 

Bảng 93. Bộ giá trị của referenceRange.classCode - Khoảng quan sát. Mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OBS (quan sát) 
[mặc định] 

Các quan sát là các hành động được thực hiện nhằm xác định một 
giá trị của câu trả lời hoặc kết quả. 

Bất kỳ kiểu con 
OBS nào 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassObservation - Lớp hành động 
Quan sát” để xem các giá trị được phép. 
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Bảng 94. Bộ giá trị của referenceRange.moodCode - Khoảng quan sát.Mã 
thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN.CRT (tiêu chí của sự 
kiện) [mặc định] 

Một tiêu chí hoặc điều kiện được áp dụng trên các quan 
sát để xem xét một dịch vụ liên quan.  

4.3.6.4 ObservationMedia – Phương tiện quan sát 

Là một bản sao chép của lớp Observation (Quan sát) trong mô hình RIM để biểu 
diễn dữ liệu đa phương tiện mà về mặt logic là một phần của tài liệu hiện tại. Lớp này chỉ 
được sử dụng cho dữ liệu đa phương tiện mà về mặt logic là một phần của nội dung được 
chứng nhận của tài liệu. Để trả về ObservationMedia (Phương tiện quan sát) được tham 
chiếu đến thì cần có một công cụ phần mềm nhận diện được kiểu phương tiện MIME cụ 
thể. 

Một thuộc tính XML là “ID” thuộc kiểu XML ID được bổ sung thêm vào 
ObservationMedia (Phương tiện quan sát) trong Lược đồ CDA. Thuộc tính này đóng vai 
trò là đích của một tham chiếu <renderMultiMedia> (<hoàn trả dữ liệu đa phương tiện>) 
(xem <renderMultiMedia> (§ 4.3.5.6 )). Tất cả các giá trị của các thuộc tính thuộc kiểu 
XML ID phải là duy nhất trong tài liệu (theo đặc tả W3C XML). 

Bảng 95. Bộ giá trị của ObservationMedia.classCode - Phương tiện quan 
sát.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OBS (quan sát) Là một quan sát đa phương tiện 

 

Bảng 96. Bộ giá trị của ObservationMedia.moodCode - Phương tiện quan 
sát.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện của sự kiến thực tế. 
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4.3.6.5 Organizer – Cách tổ chức 

Là một bản sao chép của lớp Act (Hành động) trong mô hình RIM, có thể được 
dùng để tạo ra các cách ghép nhóm tùy ý cho các mục nhập CDA khác có cùng ngữ cảnh. 
Một Cách tổ chức có thể chứa các Cách tổ chức khác và/hoặc các mục nhập CDA khác, 
bằng các quan hệ thành phần. Một Cách tổ chức có thể tham chiếu đến các hành động 
bên ngoài thông qua các quan hệ tham chiếu. Một Cách tổ chức không thể là nguồn của 
một quan hệ entryRelationship (Quan hệ mục nhập). 

LƯU Ý: các mục nhập CDA chẳng hạn như Quan sát cũng có thể chứa các mục 
nhập CDA khác thông qua lớp entryRelationship (Quan hệ mục nhập). Không có yêu cầu 
nào bắt buộc rằng mục nhập Cách tổ chức phải được sử dụng để ghép nhóm các mục 
nhập CDA. 

Bảng 97. Bộ giá trị của Organizer.classCode - Cách tổ chức.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

BATTERY 
(Bộ) 

Bộ quy định một tập hợp các quan sát. Các quan sát này thường có cách 
ghép nhóm logic hoặc ghép nhóm thực tế để phục vụ các mục đích y tế 
hoặc chức năng đã được chấp nhận, chẳn hạn như các quan sát được 
ghép nhóm với nhau do nguyên nhân tự động hóa. 

CLUSTER 
(Cụm) 

Một nhóm các đầu mục có mối liên hệ logic với nhau. Lớp Cụm cho 
phép gộp chung lại thành một bản báo cáo tổng hợp. 

 

Bảng 98. Bộ giá trị của Organizer.moodCode - Cách tổ chức.mã thức 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện sự kiện thực tế  

4.3.6.6 Procedure – Thủ tục 

Là bản sao chép của lớp Procedure (Thủ tục) trong mô hình RIM, được sử dụng để 
biểu diễn các thủ tục. Procedure.negativeInd (Thủ tục.Chỉ báo phủ định), khi có giá trị 
bằng “true - đúng”, khẳng định rằng Thủ tục tổng thể bị phủ định. Một số đặc tính như 
Procedure.id (Thủ tục.id), ProceduremoodCode (Thủ tục.mã thức), và các thành phần 
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tham gia không bị ảnh hưởng. Các đặc tính này luôn có cùng ý nghĩa, tức là: tác giả vẫn 
là tác giả của Thủ tục bị phủ định. Một báo cáo thủ tục với chỉ báo phủ định vẫn là một 
báo cáo về thực tế cụ thể được mô tả bởi Thủ tục. Ví dụ, một “thủ thuật cắt bỏ ruột thừa 
đã được thực hiện” bị phủ định có nghĩa là tác giả khẳng định rằng chưa có thủ thuật cắt 
bỏ ruột thừa nào được thực hiện, và tác giả chịu trách nhiệm về báo cáo đó cùng các yêu 
cầu phải có bằng chứng cho báo cáo đó kể cả trong trường hợp tác giả không dùng phủ 
định. 

Bảng 99. Bộ giá trị của Procedure.classCode - Thủ tục.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PROC (thủ 
tục) 

Một hành động mà kết quả chính và tức thời của nó (điều kiện sau khi 
xảy ra) là sự thay đổi tình trạng vật lý của chủ thể. 

 

Bảng 100. Bộ giá trị của Procedure.moodCode - Thủ tục.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện sự kiện thực tế 

INT (dự định) Mục nhập được dự định hoặc lên kế hoạch 

APT (cuộc hẹn) 
Mục nhập được lên kế hoạch với một thời gian và địa điểm 
cụ thể 

ARQ (Đề nghị cuộc 
hẹn) 

Mục nhập là một đề nghị xếp lịch cho cuộc hẹn 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai báo 

DEF (định nghĩa) Mục nhập định nghĩa một dịch vụ (tổng thể) 
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4.3.6.7 RegionOfInterest – Khu vực quan tâm 

Là một bản sao chép của lớp Observation (Quan sát) trong mô hình RIM biểu diễn 
một khu vực được quan tâm đến trong một hình ảnh, sử dụng một loại hình dạng phủ lên 
trên vùng được quan tâm. Khu vực quan tâm được dùng để tham chiếu đến các khu vực 
cụ thể trong hình ảnh, ví dụ để chỉ khu vực của một kết quả thăm dò chức năng bằng cách 
“khoanh tròn” khu vực đó trong hình ảnh giản đồ cơ thể con người. Các đơn vị của giá trị 
tọa độ trong RegionOfInterest.value (Khu vực quan tâm.giá trị) là pixel, biểu diễn dưới 
dạng danh sách các số nguyên. Gốc là góc phía trên bên tay trái, với các giá trị dương của 
trục X đi về phía tay phải và giá trị dương của trục Y đi xuống dưới. Quan hệ giữa 
RegionOfInterest (Khu vực quan tâm) và ObservationMedia (Phương tiện quan sát) hoặc 
ExternalObservation (Quan sát bên ngoài) được tham chiếu đến lần lượt được xác định 
qua entryRelationship (Quan hệ mục nhập) và lớp tham chiếu, trong đó typeCode (Mã 
kiểu) có giá trị “SUBJ”. Một RegionOfInterest (khu vực quan tâm) phải tham chiếu chính 
xác đến một ObservationMedia (Phương tiện quan sát) hoặc một ExternalObservation 
(Quan sát bên ngoài). Nếu RegionOfInterest (Khu vực quan tâm) là đích của một tham 
chiếu <renderMultiMedia> (<hoàn trả dữ liệu đa phương tiện>), thì nó chỉ tham chiếu 
đến một Phương tiện quan sát chứ không tham chiếu Quan sát bên ngoài. 

Một thuộc tính XML là “ID” thuộc kiểu XML ID được bổ sung thêm vào Khu vực 
tham chiếu trong Lược đồ CDA. Thuộc tính này đóng vai trò là đích của một tham chiếu 
< renderMultiMedia > (xem < renderMultiMedia > (§ 4.3.5.6 )). Mọi giá trị của các thuộc 
tính thuộc kiểu XML ID phải là duy nhất trong phạm vi tài liệu (theo đặc tả W3C XML). 

Bảng 101. Bộ giá trị của RegionOfInterest.classCode - Khu vực quan 
tâm.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ROIOVL (phủ lên trên khu vực 
quan tâm được phủ lên) 

Là Khu vực quan tâm được xác định cho một hình 
ảnh bằng cách dùng một loại hình dạng phủ lên trên 

 

Bảng 102. Bộ giá trị của RegionOfInterest.moodCode - Khu vực quan 
tâm.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập định nghĩa một lần xuất hiện sự kiện thực tế  

 

Bảng 103. Bộ giá trị của RegionOfInterest.code - Khu vực quan tâm.mã 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

CIRCLE 
(hình tròn) 

Hình tròn được xác định bởi hai cặp (cột, hàng). Điểm thứ nhất là tâm 
của đường tron và điểm thứ hai là một điểm trên chu vi đường tròn. 

ELLIPSE 
(hình e-líp) 

Hình e-líp được xác định bằng bốn cặp (cột, hàng), hai điểm đầu tiên 
xác định các điểm đầu cuối của trục chính và hai điểm sau xác định 
điểm đầu cuối của trục nhỏ. 

POINT 
(điểm) 

Một điểm đơn được xác định bằng một cặp (cột, hàng), hoặc nhiều 
điểm, mỗi điểm được xác định bằng một cặp (cột, hàng) 

POLY (hình 
nhiều nét) 

Là một tập hợp các đoạn thẳng được nối với nhau với các đỉnh được 
xếp thứ tự và biểu diễn bằng các cặp (cột, hàng); nếu đỉnh đầu tiên và 
cuối cùng là một, thì đó là một hình đa giác 

Ví dụ dưới đây minh họa một cách sử dụng mẫu cho RegionOfInterest (Khu vực 
quan tâm). Trong trường hợp này, bác sĩ đã xác định ra một vết ban đỏ trong khi khám 
da, và chỉ báo vết này bằng cách tạo một khu vực quan tâm ở trên hình ảnh bàn tay lấy từ 
thư viện hình ảnh. Khối thuyết minh tham chiếu đến Khu vực quan tâm qua nhãn 
<renderMultiMedia> (<hoàn trả dữ liệu đa phương tiện>), và Khu vực quan tâm được 
tham chiếu đến lại tham chiếu hình ảnh bàn tay trong thư viện ảnh. 

Ví dụ 9: 

<section> 
 <code code="8709-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"  
    codeSystemName="LOINC"/> 
 <title>Skin Exam</title> 
 <text>Erythematous rash, palmar surface, left index  
     finger.<renderMultiMedia referencedObject="MM2"/> 
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 </text> 
 <entry> 
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
  <code code="271807003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
            codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Rash"/> 
  <statusCode code="completed"/> 
  <targetSiteCode code="48856004"  
            codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
            codeSystemName="SNOMED CT"  
            displayName="Skin of palmer surface of index finger"> 
  <qualifier> 
   <name code="78615007"  
                   codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                   displayName="with laterality"/> 
   <value code="7771000"  
                   codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                   displayName="left"/> 
  </qualifier> 
</targetSiteCode> 
<entryRelationship typeCode="SPRT"> 
 <regionOfInterest classCode="ROIOVL" moodCode="EVN" ID="MM2"> 
  <id root="2.16.840.1.113883.19.3.1"/> 
  <code code="ELLIPSE"/> 
  <value value="3"/> 
  <value value="1"/> 
  <value value="3"/> 
  <value value="7"/> 
  <value value="2"/> 
  <value value="4"/> 
  <value value="4"/> 
  <value value="4"/> 
  <entryRelationship typeCode="SUBJ"> 
  <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
   <id root="2.16.840.1.113883.19.2.1"/> 
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   <value mediaType="image/jpeg"> 
    <reference value="lefthand.jpeg"/> 
   </value> 
  </observationMedia> 
 </entryRelationship> 
</regionOfInterest> 
</entryRelationship> 
</observation> 
</entry> 
</section> 

4.3.6.8 SubstanceAdministration – Cho dùng dược chất 

Là một bản sao chép từ lớp SubstanceAdministration (Cho dùng dược chất) trong 
mô hình RIM, được sử dụng để biểu diễn các sự kiện liên quan đến thuốc như tiền sử 
dùng thuốc hoặc các yêu cầu cho dùng thuốc được lên kế hoạch. 

SubstanceAdministration.negativeInd (Cho dùng dược chất.Chỉ báo phủ định), khi 
có giá trị là “true - đúng”, khẳng định rằng toàn bộ việc Cho dùng dược chất bị phủ định. 
Một số đặc tính như SubstanceAdministration.id  (Cho dùng dược chất.id), 
SubstanceAdministration .moodCode (Cho dùng dược chất.mã thức), và các thành phần 
tham gia không bị ảnh hưởng. Các đặc tính này luôn có cùng ý nghĩa, tức là tác giả vẫn là 
tác giả của Cho dùng dược chất bị phủ định. Một báo cáo cho dùng dược chất có Chỉ báo 
phủ định vẫn là một báo cáo về việc Cho dùng dược chất đó một cách cụ thể. Ví dụ, sự 
việc “cho dùng aspirin” bị phủ định có nghĩa là tác giả khẳng định rằng việc cho dùng 
thuốc aspirin không xảy ra, và tác giả chịu cùng trách nhiệm cho báo cáo đó và có cùng 
các yêu cầu phải có bằng chứng cho báo cáo đó ngay cả khi tác giả không dùng phủ định. 

Bảng 104. Bộ giá trị của SubstanceAdministration.classCode - Cho dùng 
dược chất.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

SBADM (cho dùng 
dược chất) 

Hành động đưa vào hoặc áp dụng một dược chất cho chủ thể 
theo một cách nào đó. 
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Bảng 105.  Bộ giá trị của SubstanceAdministration.moodCode - Cho dùng 
dược chất.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập xác định một lần xuất hiện sự kiện thực tế 

INT (dự định) Mục nhập được dự định hoặc lên kế hoạch 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai báo 

SubstanceAdministration.priorityCode (Cho dùng dược chất.Mã ưu tiên) phân loại 
mức độ ưu tiên của việc cho dùng dược chất. SubstanceAdministration.doseQuantity 
(Cho dùng dược chất.Lượng liều) cho biết lượng thuốc được cho dùng trên mỗi liều. 
SubstanceAdministration.rateQuantity (Cho dùng dược chất.tốc độ) có thể dùng để chỉ 
tốc độ cho dùng liều thuốc đó (ví dụ, tốc độ dòng chảy khi truyền tĩnh mạch). 
SubstanceAdministration.maxDoseQuantity (Cho dùng dược chất.Lượng liều tối đa) 
được dùng để ghi lại lượng liều tối đa của thuốc có thể cho bệnh nhân dùng trong một 
khoảng thời gian xác định (ví dụ, lượng liều tối đa theo ngày của morphin, lượng liều tối 
đa trong đời của thuốc doxorubicin). SubstanceAdministration.effectiveTime (Cho dùng 
dược chất.Thời gian hiệu lực) được dùng để mô tả cách xác định thời gian cho dùng 
thuốc. Nó được mô hình hóa bằng kiểu dữ liệu GTS để chứa được nhiều kịch bản liều 
dùng khác nhau, như minh họa trong ví dụ sau đây. 

Ví dụ 10: 

<section> 
<text>Take captopril 25mg PO every 12 hours, starting on  
    Jan 01, 2002, ending on Feb 01, 2002. 
</text> 
<entry> 
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO"> 
<effectiveTime xsi:type="IVL_TS"> 
<low value="20020101"/> 
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<high value="20020201"/> 
</effectiveTime> 
<effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" operator="A"> 
<period value="12" unit="h"/> 
</effectiveTime> 
<routeCode code="PO"  
          codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112"  
          codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 
<doseQuantity value="1"/> 
<consumable> 
<manufacturedProduct> 
<manufacturedLabeledDrug> 
<code code="318821008"  
                   codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                   codeSystemName="SNOMED CT"  
                   displayName="Captopril 25mg tablet"/> 
</manufacturedLabeledDrug> 
</manufacturedProduct> 
</consumable> 
</substanceAdministration> 
</entry> 
</section> 

Việc ghi lại thông tin liên quan đến thuốc cũng bao gồm các mối quan hệ qua lại 
của lớp SubstanceAdministration (Cho dùng dược chất) với nhiều lớp khác. Thành phần 
tham gia có thể tiêu dùng được sử dụng để khai báo đối tượng Thuốc có nhãn hoặc 
Nguyên vật liệu mô tả loại dược chất được cho dùng. Lớp LabeledDrug (Thuốc có nhãn) 
là một lớp Entity (Đối tượng) đóng Vai trò của Sản phẩm được sản xuất, xác định thuốc 
được tiêu dùng trong quá trình Cho dùng dược chất. Thuốc được xác định bằng 
LabeledDrug.code (Thuốc có nhãn.mã) hoặc LabeledDrug.name (Thuốc có nhãn.tên). 
Đối tượng Nguyên vật liệu được dùng để chỉ các chất không phải là thuốc mà được cho 
dùng chẳng hạn như vắc-xin hay các sản phẩm máu. 

Bảng 106. Bộ giá trị của comsumable.typeCode - thành phần hàng tiêu 
dùng.Mã kiểu (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

CSM (hàng tiêu dùng) 
[mặc định] 

Là chất được dùng hết hay được tiêu thụ trong quá trình 
cho dùng dược chất. 

 

Bảng 107. Bộ giá trị của ManufacturedProduct.classCode - Sản phẩm được 
sản xuất.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

MANU (được sản xuất) [mặc định] Là một sản phẩm được sản xuất ra 

 

Bảng 108. Bộ giá trị của LabeledDrug.classCode - Thuốc có nhãn.mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

MMAT (được sản xuất) [mặc định] Một nguyên vật liệu được sản xuất ra   

 

Bảng 109. Bộ giá trị của LabeledDrug.determinerCode - Thuốc có nhãn.Mã 
từ hạn định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

KIND (loại) 
[mặc định] 

Từ hạn định được mô tả được sử dụng để chỉ rằng một Entity (Đối 
tượng) đã cho được xem là mô tả chung cho một loại vật chất mà có thể 
dùng toàn bộ, dùng một phần, hoặc dùng nhiều lần. 

 

Bảng 110. Bộ giá trị của Material.classCode - Nguyên vật liệu.mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

MMAT (được sản xuất) [mặc định] Nguyên vật liệu được sản xuất ra 

 

Bảng 111. Bộ giá trị của Material.determinerCode - Nguyên vật liệu.Mã từ 
hạn định (CNE) 

Code 
Mã 

Definition 
Định nghĩa 

KIND (loại) 
[mặc định] 

Từ hạn định được mô tả được dùng để chỉ rằng Đối tượng đã cho được 
dùng như là phần mô tả chung của một loại vật chất có thể được dùng 
toàn bộ, một phần, hoặc dùng nhiều lần. 

4.3.6.9 Supply – Cung cấp 

Là một bản sao chép của lớp Supply (Cung cấp) trong mô hình RIM, được dùng 
để biểu thị việc cung cấp nguyên vật liệu bởi một đối tượng này cho một đối tượng khác. 

Bảng 112. Bộ giá trị của Supply.classCode - Cung cấp.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

SPLY (cung cấp) Hành động cấp phát hoặc giao một sản phẩm 

 

Bảng 113. Bộ giá trị của Supply.moodCode - Cung cấp.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) Mục nhập xác định một lần xuất hiện sự kiện thực tế 

INT (dự định) Mục nhập được dự định hoặc lên kế hoạch 

PRMS (lời hứa) Là một cam kết thực hiện mục nhập được khai báo 

PRP (đề xuất) Là một đề xuất thực hiện mục nhập đã khai báo  
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Mã Định nghĩa 

RQO (đề nghị) Là đề nghị hoặc yêu cầu thực hiện mục nhập đã khai báo 

Sản phẩm được cấp phát được liên kết với hành động Supply (Cung cấp) thông 
qua một thành phần tham gia là sản phẩm, kết nối với cùng vai trò ManufacturedProduct 
(Sản phẩm được sản xuất) được dùng cho hành động SubstanceAdministration (Cho dùng 
dược chất). 

Bảng 114. Bộ giá trị của product.typeCode - sản phẩm.mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PRD (sản phẩm) [mặc 
định] 

Một nguyên vật liệu đích được đưa ra (ví dụ được cấp phát) 
trong dịch vụ. 

Lớp Supply (Cung cấp) biểu diễn việc cấp phát, trong khi lớp 
SubstanceAdministration (Cho dùng dược chất) biểu diễn việc cho dùng thuốc. Các đơn 
thuốc là các hoạt động phức tạp bao gồm cả một chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân (ví 
dụ uống digoxin 0.125mg qua đường uống một lần mỗi ngày) và yêu cầu cung cấp cho 
quầy dược (ví dụ, cấp phát 30 viên thuốc, với 5 lần tái cấp phát). Đơn thuốc nên được 
biểu diễn trong CDA bằng một mục nhập Cho dùng dược chất có một thành phần là mục 
nhập Cung cấp. Mục nhập Cung cấp lồng ghép trong đó có thể có giá trị 
Supply.independentInd (Cung cấp.Chỉ báo độc lập) được thiết lập về giá trị “false - sai” 
để cho biết rằng mục nhập Cung cấp không thể đứng một mình mà không có mục nhập 
Cho dùng dược chất chứa nó. Ví dụ sau đây minh họa cách biểu diễn đơn thuốc trong 
CDA. 

Ví dụ 11: 
<section> 
<text>Digoxin 0.125mg, 1 PO qDay, #30, 5 refills.</text> 
<entry> 
<substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="RQO"> 
<effectiveTime xsi:type="PIVL_TS"> 
<period value="24" unit="h"/> 
</effectiveTime> 
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<routeCode code="PO"  
          codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112"  
          codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 
<doseQuantity value="1"/> 
<consumable> 
<manufacturedProduct> 
<manufacturedLabeledDrug> 
<code code="317896006"  
                   codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"  
                   codeSystemName="SNOMED CT"  
                   displayName="Digoxin 125micrograms tablet"/> 
</manufacturedLabeledDrug> 
</manufacturedProduct> 
</consumable> 
<entryRelationship typeCode="COMP"> 
<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"> 
<repeatNumber> 
<low value="0"/> 
<high value="5"/> 
</repeatNumber> 
<independentInd value="false"/> 
<quantity value="30"/> 
</supply> 
</entryRelationship> 
</substanceAdministration> 
</entry> 
</section> 

4.3.7 Entry Participants – Các thành phần tham gia mục nhập 

Các cấu trúc và mục nhập CDA có thể có nhiều thành phần tham gia khác nhau, 
một số trong đó cũng được định nghĩa trong phần đầu CDA. Như được mô tả trong phần 
bàn luận về ngữ cảnh CDA (xem phần Ngữ cảnh CDA (§ 4.4)), các thành phần tham gia 
được truyền dẫn từ phần đầu có thể bị ghi đè thay thế trong phần thân CDA. 
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4.3.7.1 Author – tác giả 

Thành phần tham gia tác giả (đã mô tả ở trên, xem tác giả (§ 4.2.2.2)), có thể được 
gán cho một đầu mục CDA trong đó nó ghi đè thay thế (các) giá trị được truyền dẫn từ 
phần đầu CDA, hoặc có thể được gán cho một mục nhập CDA, trong đó nó ghi đè thay 
thế (các) giá trị được truyền dẫn từ đầu mục CDA và truyền dẫn cho các mục nhập lồng 
ghép trong nó. 

4.3.7.2 Consumable – Hàng tiêu dùng 

Thành phần tham gia hàng tiêu dùng đã được mô tả ở trên (xem Các hành động 
của mục nhập (§ 4.3.6)). 

4.3.7.3 Informant – Người cung cấp thông tin 

Thành phần tham gia người cung cấp thông tin (Đã mô tả ở trên, xem phần người 
cung cấp thông tin (§ 4.2.2.6 )), có thể được gán cho một đầu mục CDA trong đó nó ghi 
đè (các) giá trị đã được truyền dẫn từ phần đầu CDA, hoặc được gán cho một mục nhập 
CDA, trong đó nó ghi đè (các) giá trị đã truyền dẫn từ một đầu mục CDA và truyền dẫn 
đến các mục nhập lồng ghép trong nó. 

4.3.7.4 Participant – Thành phần tham gia 

Có thể được dùng để biểu diễn bất kỳ thành phần tham gia nào khác không thể 
được biểu diễn bằng một trong các thành phần tham gia cụ thể hơn. Thành phần tham gia 
có thể được gán cho một mục nhập CDA, và truyền dẫn đến các mục nhập CDA lồng 
ghép trong nó, trừ khi bị ghi đè thay thế. 

Bảng 115. Bộ giá trị của participant.typeCode - thành phần tham gia.mã 
kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

Bất kỳ kiểu con nào của 
ParticipationType (Kiểu tham gia) 

Xem miền từ vựng “ParticipationType  - Kiểu 
tham gia” để biết các giá trị được phép sử dụng. 

 

Bảng 116. Bộ giá trị của participant.contextControlCode - thành phần tham 
gia.Mã kiểm soát ngữ cảnh (CNE) 

Mã Định nghĩa 
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Mã Định nghĩa 

OP (ghi đè 
thay thế, 
truyền dẫn) 
[mặc định] 

Thành phần tham gia ghi đè thay thế các quan hệ liên quan có cùng 
typeCode (Mã kiểu). Quan hệ ghi đè thay thết này sẽ được truyền dẫn 
đến bất kỳ Act (Hành động) con nào tiếp cận được qua các 
ActRelationship (Quan hệ hành động). (xem phần “Ngữ cảnh CDA” 
bên dưới) 

Một thành phần tham gia là một đối tượng đóng một trong nhiều vai trò có thể có 
(lớp ParticipantRole - Vai trò thành phần tham gia). Đối tượng đóng vai trò là một thiết bị 
(lớp Device - Thiết bị) hoặc một đối tượng (lớp PlayingEntity - Đối tượng đóng vai). 
Người xác định phạm vi vai trò là một đối tượng (lớp Entity - Đối tượng). 

Bảng 117. Bộ giá trị của ParticipantRole.classCode - Vai trò thành phần 
tham gia.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

Bất kỳ kiểu con nào của ROL (Lớp 
RoleClassRoot - vai trò gốc) 

Tham khảo miền từ vựng “RoleClassRoot - Lớp 
vai trò gốc” để xem các giá trị được phép sử dụng 

 

Bảng 118. Bộ giá trị của Device.classCode - Thiết bị.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DEV (thiết bị) 
[mặc định] 

Một đối tượng được sử dụng trong một hoạt động, mà không bị 
thay đổi đáng kể thông qua hoạt động đó 

Bất kỳ kiểu con 
nào của DEV 

Xem miền từ vựng “Lớp EntityClassDevice - đối tượng Thiết bị” 
để biết các giá trị được phép sử dụng. 

 

Bảng 119. Bộ giá trị của Device.determinerCode - Thiết bị.Mã từ hạn định 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp xuất hiện thực tế 
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Mã Định nghĩa 

(thực thể) [mặc 
định] 

của một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề 
cập đến mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một 
chiếc xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói 
chung (một loại xe hơi) 

 

Bảng 120. Bộ giá trị của PlayingEntity.classCode - Đối tượng đóng vai.Mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ENT (đối tượng) 
[mặc định] 

Một vật thể, một nhóm vật thể hoặc một tổ chức có thể tham gia 
vào các Hành động khi giữ một vai trò nào đó. 

Bất kỳ kiểu con 
nào của ENT 

Xem miền từ vựng “Lớp EntityClassRoot - đối tượng gốc” để biết 
các giá trị được phép sử dụng 

 

Bảng 121. Bộ giá trị của PlayingEntity.determinerCode - Đối tượng đóng 
vai.Mã từ hạn định (CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

The INSTANCE determiner indicates an actual occurrence of an 
entity, as opposed to the KIND determiner, which refers to the 
general description of a kind of entity. For example, one can refer to 
a specific car (a car instance), or one can refer to cars in general (a 
car kind). 
Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp xuất hiện thực tế 
của một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề 
cập đến mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một 
chiếc xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói 
chung (một loại xe hơi) 

 

Bảng 122. Bộ giá trị của Entity.classCode - Đối tượng.Mã lớp (CNE) 
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Mã Định nghĩa 

ENT (đối tượng) 
[mặc định] 

Một vật thể, một nhóm vật thể hoặc một tổ chức có thể tham gia 
vào các Hành động khi giữ một vai trò nào đó. 

Bất kỳ kiểu con 
nào của ENT 

Xem miền từ vựng “EntityClassRoot - Lớp đối tượng gốc” để biết 
các giá trị được phép sử dụng 

 

Bảng 123. Bộ giá trị của Entity.determinerCode - Đối tượng.Mã từ hạn định 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

INSTANCE 
(thực thể) [mặc 
định] 

The INSTANCE determiner indicates an actual occurrence of an 
entity, as opposed to the KIND determiner, which refers to the 
general description of a kind of entity. For example, one can refer to 
a specific car (a car instance), or one can refer to cars in general (a 
car kind). 
Từ hạn định INSTANCE cho biết một trường hợp xuất hiện thực tế 
của một đối tượng, phân biệt với từ hạn định KIND (loại), là từ đề 
cập đến mô tả chung loại đối tượng.Ví dụ, ta có thể đề cập đến một 
chiếc xe hơi cụ thể (một thực thể xe hơi), hoặc đề cập đến xe hơi nói 
chung (một loại xe hơi) 

4.3.7.5 Performer – Người thực hiện 

Perfomer (Người thực hiện) là người thực hiện hoặc sẽ thực hiện một hành động 
cụ thể. Người thực hiện không nhất thiết phải là người tham gia chịu trách nhiệm chính, 
ví dụ, một bác sĩ phẫu thuật nội trú tiến hành phẫu thuật dưới sự giám sát của bác sĩ phẫu 
thuật điều trị thì cũng là một người thực hiện. 

Bảng 124. Bộ giá trị của performer.typeCode - người thực hiện.Mã kiểu 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

PRF (người thực 
hiện) [mặc định] 

Là người thực hiện chính hoặc sẽ thực hiện hành động. Người 
hoàn thành yêu cầu/chỉ định thông thường cũng được gọi là một 

122 
 



Mã Định nghĩa 

người thực hiện. 

4.3.7.6 Product –sản phẩm 

Thành phần tham gia là sản phẩm giống như mô tả ở trên (xem Các hành động của 
mục nhập (§ 4.3.6)). 

4.3.7.7 Specimen – Mẫu xét nghiệm 

Specimen (mẫu xét nghiệm) là một phần của một vài đối tượng, thông thường là 
một chủ thể, chủ thể này là mục tiêu hướng tới của các quan sát phòng xét nghiệm, x-
quang hoặc các quan sát khác. Trong nhiều quan sát lâm sàng, ví dụ khám thể trạng bệnh 
nhân, thì bệnh nhân là chủ thể của quan sát, và không có mẫu xét nghiệm. Thành phần 
tham gia mẫu xét nghiệm chỉ được sử dụng khi các quan sát được thực hiện trên một chất 
hoặc đối tượng được lấy từ hoặc sao chép từ một chủ thể. 

Bảng 125. Bộ giá trị của specimen.typeCode - mẫu vật.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

SPC (mẫu vật) [mặc 
định] 

Chủ thể của các dịch vụ quan sát phi lâm sàng (ví dụ, phòng 
xét nghiệm) 

 

Bảng 126. Bộ giá trị của SpecimenRole.classCode - Vai trò mẫu vật.Mã lớp 
(CNE) 

Mã Định nghĩa 

SPEC (mẫu xét nghiệm) 
[mặc định] 

Đối tượng đóng vai trò là một thực thể vật chất và là mẫu 
xét nghiệm cho một hành động. 

4.3.7.8 Subject – Chủ thể 

Thành phần tham gia chủ thể (đã được mô tả ở trên, xem phần chủ thể (§ 4.3.3.3)), 
có thể được gán cho một đầu mục CDA hoặc một mục nhập CDA, trong đó nó sẽ ghi đè 
thay thế (các) giá trị đã được truyền dẫn từ một đầu mục CDA và được truyền dẫn đến 
các mục nhập lồng ghép trong đầu mục. 
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4.3.8 Entry Relationships – Các quan hệ của mục nhập 

4.3.8.1 Component – thành phần 

Quan hệ thành phần có nguồn là Organizer (Người tổ chức) (xem phần Người tổ 
chức (§ 4.3.6.5), và đích là một mục nhập CDA khác, được dùng để tạo ra nhóm các mục 
nhập CDA trong một Cách tổ chức. 

Bảng 127. Bộ giá trị của component.typeCode - thành phần.Mã kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

COMP (thành phần) [mặc 
định] 

Mục nhập CDA liên kết là một thành phần của người tổ 
chức. 

4.3.8.2 Precondition – Điều kiện xảy ra trước 

Lớp Precondition (điều kiện xảy ra trước), được sao chép từ lớp ActRelationship 
(Quan hệ hành động), được sử dụng cùng với lớp Criterion (Tiêu chí) để biểu diễn một 
điều kiện phải có giá trị true (đúng) trước khi một hoạt động nào đó diễn ra. 

Bảng 128. Bộ giá trị của precondition.typeCode - điều kiện xảy ra trước.Mã 
kiểu (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PRCN (điều kiện xảy ra trước) 
[mặc định] 

Một yêu cầu phải có giá trị đúng trước khi một dịch 
vụ được thực hiện. 

 

Bảng 129. Bộ giá trị của Criterion.classCode - Tiêu chí.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OBS (quan sát) 
[mặc định] 

Quan sát là các hành động được thực hiện nhằm xác định giá 
trị của một câu trả lời hoặc một kết quả. 

Bất kỳ kiểu con 
nào của OBS 

Xem miền từ vựng “ActClassObservation - Lớp hành động 
Quan sát” để biết các giá trị được phép sử dụng 
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Bảng 130. Bộ giá trị của Criterion.moodCode - Tiêu chí.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN.CRT (tiêu chí sự 
kiện) [mặc định] 

Một tiêu chí hoặc điều kiện phải áp dụng cho một dịch 
vụ liên kết cần được cân nhắc xem xét. 

4.3.8.3 referenceRange – Khoảng tham chiếu 

Quan hệ referenceRange (Khoảng tham chiếu) (đã được mô tả ở trên, xem Quan 
sát (§ 4.3.6.3)), có nguồn là Quan sát, và đích là Khoảng quan sát. 

4.3.8.4 entryRelationship – Quan hệ mục nhập 

CDA đã xác định và mô hình hóa nhiều kịch bản tham chiếu và đường liên kết 
khác nhau. Các kịch bản này cho phép các mục nhập CDA liên kết về ngữ nghĩa với các 
mục nhập trong cùng một tài liệu (thông qua lớp entryRelationship - Quan hệ mục nhập) 
hoặc với các đối tượng bên ngoài tài liệu (thông qua lớp reference - tham chiếu). 

LƯU Ý: Đặc tả CDA cho phép mọi mục nhập CDA liên kết với bất kỳ mục nhập 
CDA nào khác thông qua bất kỳ kiểu quan hệ nào sau đây. Trong nhiều trường hợp, điều 
này sẽ dẫn đến các quan hệ vô nghĩa. Bảng sau là một chỉ dẫn cho các quan hệ hợp lý 
giữa các mục nhập CDA, và không phải tuân thủ ràng buộc. 

Bảng 131. Các kiểu entryRelationship (quan hệ mục nhập) CDA 

Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các mục nhập Nguồn và Đích hợp lý Ghi chú 

CAUS (là căn 
nguyên của) 

[Act | Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration] ([Hành 
động|Quan sát|Thủ tục|Cho dùng dược 
chất]) CAUS [Quan sát] 

Được sử dụng để cho biết 
rằng nguồn gốc gây ra quan 
sát đích (ví dụ, nguồn gốc 
“tiểu đường” là nguyên 
nhân của đích “bệnh thận”). 

COMP (có thành 
phần) 

[Act | Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | 
Supply] COMP [Act | Observation | 
Procedure | SubstanceAdministration | 

Được sử dụng để cho biết 
rằng đích là một thành phần 
của nguồn (ví dụ “đo lường 
hemoglobin” là một thành 
phần của “công thức máu 
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Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các mục nhập Nguồn và Đích hợp lý Ghi chú 

Suppply] 
([Hành động|Quan sát|Thủ tục|Cho dùng 
dược chất|Cung cấp] COMP [Hành 
động|Quan sát|Thủ tục|Cho dùng dược 
chất|Cung cấp]) 

hoàn chỉnh”). 

GEVL (đánh giá 
(mục tiêu)) 

[Observation] GEVL[Observation] 
([Quan sát] GEVL [Quan sát]) 

Được sử dụng để liên kết 
một quan sát (dự định hoặc 
thực tế) với một mục tiêu để 
cho biết rằng quan sát đánh 
giá mục tiêu (ví dụ, một 
quan sát nguồn là “khoảng 
cách đi bộ” đánh giá mục 
tiêu đích là “đủ khoảng cách 
đi bộ”). 

MFST (là biểu 
hiện của) 

[Observation] MFST[Observation] 
([Quan sát] MFST [Quan sát]) 

Được sử dụng để cho biết 
rằng nguồn là một biểu hiện 
của đích (ví dụ, nguồn “phát 
ban” là một biểu hiện của 
đích “dị ứng penicillin”). 

REFR (tham 
chiếu đến) 

[Act | Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | 
Supply] REFR [Act | Observation | 
ObservationMedia | Procedure | 
RegionOfInterest | 
SubstanceAdministration | Supply] 
([Hành động| Quan sát| Thủ tục| Cho 
dùng dược chất | Cung cấp] REFR 
[Hành động |Quan sát|Phương tiện quan 
sát|Thủ tục|Khu vực quan tâm|Cho dùng 
dược chất| Cung cấp]) 

Được sử dụng để cho biết 
quan hệ chung giữa nguồn 
và đích, khi không biết các 
ngữ nghĩa cụ thể hơn của 
quan hệ. 
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Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các mục nhập Nguồn và Đích hợp lý Ghi chú 

RSON (có lý do) 

[Act | Encounter | Observation | 
Procedure | SubstanceAdministration | 
Supply] RSON [Act | Encounter | 
Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | Supply] 
([Hành động|Cuộc gặp|Quan sát|Thủ 
tục|Cho dùng dược chất|Cung cấp] 
RSON [Hành động|Cuộc gặp|Quan 
sát|Thủ tục|Cho dùng dược chất|Cung 
cấp]) 

Được sử dụng để cho biết lý 
do hoặc cơ sở của một dịch 
vụ (ví dụ đích “kiểm tra trên 
máy chạy bộ treadmill” có 
lý do là “đau ngực”). 
 

SAS (bắt đầu sau 
khi bắt đầu) 

[Act | Encounter | Observation | 
Procedure | SubstanceAdministration | 
Supply] SAS [Act | Encounter | 
Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | Supply] 
([Hành động|Cuộc gặp|Quan sát|Thủ 
tục|Cho dùng dược chất|Cung cấp] SAS 
[Hành động|Cuộc gặp|Quan sát|Thủ 
tục|Cho dùng dược chất|Cung cấp]) 

Hành động nguồn bắt đàu 
sau khi Hành động đích bắt 
đầu (ví dụ nguồn “toát mồ 
hôi” xảy ra sau khi bắt đầu 
đích “đau ngực”). 

SPRT (có sự hỗ 
trợ) 

[Observation] SPRT[Observation | 
ObservationMedia | RegionOfInterest] 
([Quan sát] SPRT [Quan sát|Phương tiện 
quan sát|Khu vực quan tâm]) 

Được sử dụng để cho biết 
rằng đích cung cấp bằng 
chứng hỗ trợ cho nguồn (ví 
dụ nguồn “khả năng có u 
phổi” có đích hỗ trợ là “phát 
hiện khối mờ trên phim x-
quang ngực”). 

SUBJ (có chủ 
thể) 

[Observation | 
RegionOfInterest] SUBJ[Observation | 
ObservationMedia] 
([Quan sát|Khu vực quan tâm] SUBJ 
[Quan sát|Phương tiện quan sát]) 

Được sử dụng để liên kết 
khu vực quan tâm nguồn  
với hình ảnh đích, hoặc để 
liên kết một quan sát với 
quan sát chủ thể của nó (ví 

127 
 



Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các mục nhập Nguồn và Đích hợp lý Ghi chú 

dụ, nguồn “mức độ nghiêm 
trọng trung bình” có chủ thể 
đích là “Đau ngực”). 
ActRelationshipType (Kiểu 
Quan hệ hành động) “có chủ 
thể” tương tự với 
PaticipationType (Kiểu 
tham gia) “chủ thể”. Các 
mục nhập chủ yếu hoạt 
động trên các chủ thể vật lý 
dùng Sự tham gia, trong khi 
các mục nhập chủ yếu hoạt 
động trên các mục nhập 
khác dùng ActRelationship 
(Quan hệ hành động). 

XCRPT (là phần 
trích dẫn của) 

[Act | Observation] XCRPT[Act | 
Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | Supply] 
([Hành động|Quan sát] XCRPT [Hành 
động|Quan sát|Thủ tục|Cho dùng dược 
chất|Cung cấp]) 

Được dùng để cho biết rằng 
nguồn được trích dẫn từ 
đích (ví dụ nguồn “giá trị 
hemoglobin bằng 12” là một 
phần trích dẫn từ đích “công 
thức máu đầy đủ”. 
Sự phân biệt giữa một phần 
trích dẫn và một thành phần 
tham gia người cung cấp 
thông tin có thể không rõ 
ràng. Ví dụ trong trường 
hợp ghi lại tiền sử dùng 
thuốc của bệnh nhân, bác sĩ 
có thể lấy thông tin từ một 
người cung cấp thông tin 
hoặc trích dẫn từ một hệ 
thống máy tính khác. Một 
người cung cấp thông tin 
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Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các mục nhập Nguồn và Đích hợp lý Ghi chú 

(hay nguồn thông tin) là 
người cung cấp những thông 
tin liên quan. Lớp người 
cung cấp thông tin nằm ở 
phần đầu, và có thể bị ghi đè 
thay thế ở phần thân. Một 
phần trích dẫn là phần con 
của một hành động khác. 

entryRelationship.inversionInd (Quan hệ mục nhập.Chỉ báo đảo ngược) có thể 
được thiết lập giá trị “true - đúng” để cho biết rằng quan hệ nên được diễn giải trong 
trường hợp các vai trò của mục nhập nguồn và đích bị đảo ngược. Trong ví dụ ở bảng 
trên, “kiểm tra trên máy chạy bộ treadmill” RSON (có lý do là) “đau ngực”. Khi bị đảo 
ngược, ta sẽ có “đau ngực” là nguồn và “kiểm tra trên máy chạy bộ treadmill” là đích: 
“đau ngực” RSON (đảo ngược) “kiểm tra trên máy chạy bộ treadmill”. Việc đảo ngược 
có thể hữu ích khi ngữ cảnh hiện thời mô tả đích của một quan hệ hành động cần được 
liên hệ ngược lại với nguồn.  

entryRelationship.contextConductionInd (Quan hệ mục nhập.Chỉ báo truyền dẫn 
ngữ cảnh) khác với cách sử dụng phổ biến khác của thuộc tính này (xem ngữ cảnh CDA 
(§ 4.4)) trong mọi trường hợp thuộc tính này được sử dụng, giá trị được giữ cố định  “true 
- đúng”, trong khi ở đây giá trị mặc định là “true - đúng”, và giá trị có thể được đổi thành 
“false - sai” khi tham chiếu đến một mục nhập trong cùng tài liệu. Việc thiết lập giá trị 
truyền dẫn ngữ cảnh về false (sai) khi tham chiếu đến một mục nhập trong cùng tài liệu 
sẽ làm rõ thực tế là đối tượng được tham chiếu giữ ngữ cảnh gốc của nó. 

4.3.8.5 Reference – tham chiếu 

Các mục nhập CDA có thể tham chiếu đến các đối tượng bên ngoài chẳng hạn như 
các hình ảnh bên ngoài hoặc các báo cáo trước đây. Những đối tượng bên ngoài này 
không phải là thành phần của nội dung tài liệu được chứng thực. Chúng chứa đủ các 
thuộc tính cho phép tham chiếu rõ ràng thay vì phải lặp lại toàn bộ đối tượng được tham 
chiếu. Mục nhập CDA đóng gói bao bọc tham chiếu bên ngoài có thể được sử dụng để 
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mã hóa các phần cụ thể của tham chiếu bên ngoài được đề cập đến trong khối thuyết 
minh. 

Mỗi đối tượng có một định danh và một mã, và chứa một thuộc tính RIM là 
Act.text (Hành động.văn bản), có thể được sử dụng để lưu URL và kiểu MIME của đối 
tượng. Các đối tượng bên ngoài luôn có một moodCode (Mã thức) cố định là “EVN”. 

Lớp tham chiếu chứa thuộc tính reference.separatableInd (tham chiếu.Chỉ báo 
phân tách được), để cho biết rằng có hay không có nguồn được dự định dùng để diễn giải 
độc lập với đích. Chỉ báo này không thể ngăn một cá nhân hay ứng dụng chia tách nguồn 
và đích, nhưng nó cho biết mong muốn của tác giả và sự sẵn sàng của việc chứng thực 
nội dung của nguồn nếu bị chia tách khỏi đích. Thông thường, khi Chỉ báo phân tách có 
giá trị “false - sai”, gói trao đổi nên chứa đích của tham chiếu sao cho hệ thống tiếp nhận 
có thể trình diễn đúng nội dung. 

Phần mô tả các giá trị được phép của reference.typeCode (tham chiếu.Mã kiểu) 
được trình bày trong bảng sau. Như ở bảng trên (Các kiểu entryRelationship (Quan hệ 
mục nhập) của CDA), bảng sau là hướng dẫn cho các quan hệ hợp lý giữa các mục nhập 
CDA và các đối tượng bên ngoài, chứ không phải là ràng buộc tuân thủ. 

Bảng 132. Các kiểu tham chiếu CDA 

Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các lớp nguồn và đích hợp lý Ghi chú 

ELNK (liên kết 
theo giai đoạn) 

[Observation] ELNK [ExternalObservation] 
([Quan sát] ELNK (Quan sát ngoài]) 

Được sử dụng để cho biết 
rằng nguồn và đích là các 
phần của cùng một giai 
đoạn (ví dụ, một chẩn đoán 
là “viêm phổi” có thể liên 
kết với một mục nhập danh 
sách vấn đề bên ngoài là 
“viêm phổi” để cho biết 
rằng chẩn đoán hiện thời là 
một phần của giai đoạn 
viêm phổi vẫn đang tiếp 
diễn. 
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Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các lớp nguồn và đích hợp lý Ghi chú 

REFR (tham 
chiếu đến) 

[Act | Observation | Procedure | 
SubstanceAdministration | 
Supply] REFR[ExternalAct | 
ExternalDocument | ExternalObservation | 
ExternalProcedure] 
([Hành động|Quan sát|Thủ tục|Cho dùng dược 
chất|Cung cấp] REFR [Hành động bên 
ngoài|Tài liệu bên ngoài|Quan sát bên 
ngoài|Thủ tục bên ngoài]) 

Được sử dụng để cho biết  
một quan hệ chung giữa 
nguồn và đích, khi chưa 
biết ngữ nghĩa cụ thể hơn 
của mối quan hệ. 

RPLC (thay thế) 

[Act | Encounter | Observation | 
ObservationMedia | Organizer | Procedure | 
SubstanceAdministration | 
Supply] RPLC[ExternalAct | 
ExternalDocument | ExternalObservation | 
ExternalProcedure] 
([Hành động|Cuộc gặp|Quan sát|Phương tiện 
quan sát|Cách tổ chức|Thủ tục|Cho dùng dược 
chất|Cung cấp] RPLC [Hành động bên 
ngoài|Tài liệu bên ngoài|Quan sát bên 
ngoài|Thủ tục bên ngoài]) 

Được sử dụng để cho biết 
rằng mục nhập nguồn là 
một sự thay thế của hành 
động bên ngoài đích. 

SPRT (có sự hỗ 
trợ) 

[Observation] SPRT [ExternalDocument | 
ExternalObservation] 
([Quan sát] SPRT [Tài liệu bên ngoài|Quan sát 
bên ngoài]) 

Được sử dụng để cho biết  
rằng đích cung cấp bằng 
chứng hỗ trợ cho nguồn. 

SUBJ (có chủ 
thể) 

[Observation | 
RegionOfInterest] SUBJ[ExternalObservation] 
([Quan sát|Khu vực quan tâm] SUBJ [Quan sát 
bên ngoài]) 

Được sử dụng để liên kết 
một khu vực quan tâm bên 
ngoài với một hình ảnh 
đích, hoặc để liên kết một 
quan sát với quan sát chủ 
thể của nó. 
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Kiểu 
ActRelationship 
(quan hệ hành 

động) 

Các lớp nguồn và đích hợp lý Ghi chú 

XCRPT (là phần 
trích dẫn của) 

[Act | Observation] XCRPT [ExternalAct | 
ExternalDocument | ExternalObservation | 
ExternalProcedure] 
([Hành động|Quan sát] XCRPT [Hành động 
bên ngoài|Tài liệu bên ngoài | Quan sát bên 
ngoài | Thủ tục bên ngoài]) 

Được sử dụng để cho biết 
rằng nguồn được trích ra từ 
đích (ví dụ, “chỉ số đo 
hemoglobin là 10.7” là một 
phần trích dẫn của “công 
thức máu đầy đủ” được 
tham chiếu bên ngoài). 

Các lớp đích của quan hệ tham chiếu bao gồm Hành động bên ngoài, Tài liệu bên 
ngoài, Quan sát bên ngoài, và Thủ tục bên ngoài. 

Hành động bên ngoài là một bản sao chép của lớp Hành động trong mô hình RIM, 
được sử dụng khi các lớp cụ thể hơn không phù hợp. 

Bảng 133. Bộ giá trị của ExternalAct.classCode - Hành động bên ngoài.mã 
lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

ACT (hành động) 
[mặc định] 

Một dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Bất kỳ kiểu con nào 
của ACT 

Xem miền từ vựng “ActClassRoot - Lớp Hành động gốc” để 
biết các giá trị được phép sử dụng. 

 

Bảng 134. Bộ giá trị của  ExternalAct.moodCode - Hành động bên 
ngoài.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định] Một lần xuất hiện sự kiện thực tế. 

ExternalDocument (Tài liệu bên ngoài) là một bản sao chép của lớp Document 
(Tài liệu) trong mô hình RIM, được sử dụng để biểu diễn các tài liệu bên ngoài. 
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ExternalDocument.text (Tài liệu bên ngoài.văn bản) được mô hình hóa theo kiểu dữ liệu 
ED – để cho phép biểu diễn kiểu MIME của tài liệu bên ngoài. 

Bảng 135. Bộ giá trị của ExternalDocument.classCode - Tài liệu bên 
ngoài.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

DOC (tài liệu) 
[mặc định] 

Khái niệm tài liệu đặc biệt xuất phát từ thế giới giấy tờ, khi nó tương 
ứng với các nội dung ghi lại trên những tờ giấy rời rạc. Trong thế 
giới điện tử, tài liệu là một kiểu tổng hợp giống với đối tác trong thế 
giới giấy tờ của chúng. 
Tài liệu thường dự định để con người đọc được. Khái niệm về tài 
liệu của HL7 khác với khái niệm được mô tả trong Khuyến nghị của 
W3C XML, trong đó tài liệu tham chiếu cụ thể đến những nội dung 
nằm giữa nhãn bắt đầu và nhãn kết thúc của phần tử gốc. Không 
phải mọi tài liệu XML đều là tài liệu HL7. 

Bất kỳ kiểu con 
nào của DOC 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassDocument - Lớp hành động Tài 
liệu” để xem các giá trị được phép sử dụng. 

 

Bảng 136. Bộ giá trị của ExternalDocument.moodCode - Tài liệu bên 
ngoài.mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định] Một lần xuất hiện sự kiện thực tế. 

ExternalObservation (Quan sát bên ngoài) là một bản sao chép của lớp 
Observation (Quan sát) trong mô hình RIM, được sử dụng để biểu diễn các quan sát được 
mã hóa bên ngoài và các quan sát khác. 

Bảng 137. Bộ giá trị của ExternalObservation.classCode - Quan sát bên 
ngoài.Mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

OBS (quan sát) Quan sát là các hành động được thực hiện để xác định một câu trả 
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Mã Định nghĩa 

[mặc định] lời hoặc một giá trị kết quả. 

Bất kỳ kiểu con 
nào của OBS 

Tham khảo miền từ vựng “ActClassObservation - Lớp hành động 
Quan sát” để xem các giá trị được phép sử dụng. 

 

Bảng 138. Bộ giá trị của ExternalObservation.moodCode - Quan sát bên 
ngoài.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện)[mặc định] Một lần xuất hiện sự kiện thực tế. 

ExternalProcedure (Thủ tục bên ngoài) là một bản sao chép của lớp Thủ tục trong 
mô hình RIM, được sử dụng để biểu diễn các thủ tục bên ngoài. 

Bảng 139. Bộ giá trị của ExternalProcedure.classCode - Thủ tục bên 
ngoài.mã lớp (CNE) 

Mã Định nghĩa 

PROC (thủ tục) 
[mặc định] 

Là một Act (Hành động) mà kết quả chính của nó (điều kiện xảy 
ra sau) là sự thay đổi tình trạng vật lý của chủ thể. 

 

Bảng 140. Bộ giá trị của ExtternalProcedure.moodCode - Thủ tục bên 
ngoài.Mã thức (CNE) 

Mã Định nghĩa 

EVN (sự kiện) [mặc định]  Một lần xuất hiện sự kiện thực tế.  

 

4.4 Ngữ cảnh CDA 

Ngữ cảnh CDA được thiết lập trong phần đầu CDA và áp dụng cho toàn bộ tài 
liệu. Ngữ cảnh có thể bị ghi đè thay thế tại các cấp khác nhau chẳng hạn như phần thân, 
đầu mục, và/hoặc mục nhập CDA. 

134 
 



4.4.1 Tổng quan về ngữ cảnh CDA 

Một tài liệu, theo một nghĩa nào đó, là một vỏ bọc về ngữ cảnh cho các nội dung 
bên trong nó. Các xác nhận ở phần đầu của tài liệu thường áp dụng cho các nội dung báo 
cáo trong phần thân của tài liệu, trừ khi bị ghi đè thay thế. Ví dụ, bệnh nhân được nhận 
diện trong phần đầu được coi là chủ thể của các quan sát mô tả trong phần thân của tài 
liệu, trừ khi có một chủ thể khác được xác định rõ ràng, hoặc tác giả được định danh 
trong phần đầu cũng được coi là tác giả của toàn bộ tài liệu, trừ khi có một tác giả khác 
được định danh một cách rõ ràng trong một đầu mục. Mục đích của các quy tắc về ngữ 
cảnh CDA là để làm rõ các thông lệ này trong quan hệ với RIM, để máy tính có thể hiểu 
ngữ cảnh của một phần tài liệu theo cách tương tự mà con người sẽ diễn dịch tài liệu đó. 

Đồng thời, không có gì đảm bảo rằng quá trình máy tính xử lý sẽ nhận ra một 
trường hợp ứng dụng sai các quy tắc về ngữ cảnh. Nếu một bác sĩ ghi một “chẩn đoán 
bên ngoài” trong phần thuyết minh nhưng không hủy bỏ ngữ cảnh “người cung cấp thông 
tin”, quá trình xử lý bằng máy tính sẽ không nhận biết được sự thay đổi về thuộc tính. 
Đây là một trường hợp đặc biệt minh họa các hạn chế của việc xác thực tự động các bản 
ghi điện tử và nó sẽ áp dụng bất kể cơ chế kế thừa ngữ cảnh. Nói cách khác, đối với một 
số lỗi mã hóa, không có cách nào khắc phục ngoài việc con người phải rà soát lại. 

Cách tiếp cận của CDA đối với ngữ cảnh, và việc truyền dẫn ngữ cảnh đó đến các 
thành phần tài liệu được lồng ghép, sẽ tuân theo các nguyên tắc thiết kế sau: 

• CDA sử dụng cơ chế ngữ cảnh của RIM (Mã kiểm soát ngữ cảnh cho Sự tham gia; 
Chỉ báo truyền dẫn ngữ cảnh cho Quan hệ hành động) và gán các giá trị cố định 
cho các thuộc tính này để đạt được các mục tiêu thiết kế dưới đây, do đó ràng buộc 
mô hình ngữ cảnh của RIM. CDA mở rộng đặc tính truyền dẫn ngữ cảnh cho các 
thuộc tính được chỉ định trong phần đầu của CDA, và từ đó lại truyền dẫn qua bất 
kỳ Quan hệ hành động nào mà Chỉ báo truyền dẫn ngữ cảnh = “true - đúng”. 

• Phần đầu của CDA thiết lập ngữ cảnh cho toàn bộ tài liệu. Giá trị truyền dẫn được 
xác định trong phần đầu đúng cho toàn bộ tài liệu, trừ khi bị ghi đè một cách rõ 
ràng. Nguyên tắc này áp dụng cho cả Sự tham gia và các thuộc tính được chỉ định 
trong Phần đầu của CDA. Các thành phần của phần đầu chỉ ngữ cảnh (tức là, các 
thành phần có giá trị truyền dẫn) bao gồm: 

o Tác giả 

o Bảo mật 

o Người nhập dữ liệu 
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o Ngôn ngữ của con người 

o Người cung cấp thông tin 

o Người xác thực hợp pháp 

o Thành phần tham gia 

o Mục đích của bản ghi 

• Các thành phần của ngữ cảnh có thể bị ghi đè thay thế tại cấp phần thân tài liệu 
bao gồm: 

o Bảo mật 

o Ngôn ngữ con người 

• Các thành phần của ngữ cảnh có thể bị ghi đè tại cấp đầu mục tài liệu bao gồm: 

o Tác giả 

o Bảo mật 

o Ngôn ngữ con người 

o Người cung cấp thông tin 

o Chủ thể 

• Các thành phần của ngữ cảnh có thể bị ghi đè thay thế tại cấp mục nhập CDA bao 
gồm: 

o Tác giả 

o Ngôn ngữ con người 

o Người cung cấp thông tin 

o Chủ thể 

• Ngữ cảnh truyền dẫn từ các nhãn bên ngoài cho các nhãn lồng ghép bên trong. 
Ngữ cảnh được xác định ở một nhãn bên ngoài áp dụng cho toàn bộ các nhãn lồng 
ghép bên trong, trừ khi bị ghi đè thay thế trong nhãn lồng ghép đó. Ngữ cảnh được 
xác định trên một nhãn nằm trong phần thân CDA luôn ghi đè ngữ cảnh được 
truyền dẫn từ một nhãn bên ngoài. Ví dụ, việc xác định tác giả ở cấp một đầu mục 
của tài liệu sẽ ghi đè thay thế tất cả các tác giả đã được truyền dẫn từ các nhãn ở 
bên ngoài. 
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• Ngữ cảnh đôi khi được biết một cách chính xác, nhưng đôi khi lại không được 
biết, ví dụ như trong trường hợp tài liệu bao gồm một khối thuyết minh lớn chưa 
được phân tích mà có thể chứa các báo cáo mâu thuẫn với ngữ cảnh bên ngoài. Do 
ngữ cảnh CDA luôn truyền dẫn trừ khi bị ghi đè thay thế, việc biểu diễn ngữ cảnh 
chưa được biết sẽ được thực hiện bằng cách ghi đè thay thế bằng một giá trị null 
(rỗng). 

4.4.2 Các khía cạnh kỹ thuật của ngữ cảnh CDA 

Mô hình RIM định nghĩa “ngữ cảnh” của một hành động là các thành phần tham 
gia của hành động đó mà có thể truyền dẫn được cho các hành động được lồng ghép 
trong nó. Trong RIM, việc các thành phần tham gia cho biết ngữ cảnh có truyền dẫn cho 
các hành động được lồng ghép trong nó hay không phụ thuộc vào việc quan hệ hành động 
xen giữa hành động cha và hành động con có cho phép truyền dẫn ngữ cảnh hay không. 
Việc biểu diễn ngữ cảnh một cách rõ ràng, và liệu ngữ cảnh của một hành động có được 
truyền dẫn đến các hành động lồng ghép trong nó hay không, được biểu diễn qua các 
thuộc tính của RIM là Participation.contextControlCode (Sự tham gia.Mã kiểm soát ngữ 
cảnh) và ActRelationship.contextConductionInd (Quan hệ hành động.Chỉ báo truyền dẫn 
ngữ cảnh). CDA giới hạn cơ chế ngữ cảnh chung của RIM khiến cho ngữ cảnh luôn ghi 
đè thay thế và truyền dẫn, như trình bày trong bảng sau. 

Bảng 141. Các giới hạn của CDA cho các thuộc tính ngữ cảnh của RIM 

Thuộc tính của RIM 
Số 

lượng 
phần tử 

Sự tuân thủ Giá trị cố định 

Participation.contextControlCode 
(Sự tham gia.Mã kiểm soát ngữ cảnh) 

1..1 

Bắt buộc (không 
cho phép dùng 
các giá  trị 
NULL) 

“OP” (ghi đè thay thế, 
truyền dẫn) 

ActRelationship.contextConductionInd 
(Quan hệ hành động.Chỉ báo truyền dẫn 
ngữ cảnh) 

1..1 
Bắt buộc (không 
cho phép các giá 
trị NULL) 

"true"* 
(“đúng”*) 

* Một ngoại lệ duy nhất là entryRelationship.contextCoductionInd (Quan hệ mục 
nhập.Chỉ báo truyền dẫn ngữ cảnh), có giá trị mặc định là “true - đúng”, nhưng cũng có 
thể được đổi thành “sai”. Xem chi tiết trong phần Quan hệ mục nhập (§ 4.3.8.4 ). 
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Khi ngữ cảnh của một thành phần được lồng ghép bên trong chưa được biết đến, 
ngữ cảnh được truyền dẫn phải bị ghi đè thay thế bằng một thành phần có giá trị là null, 
như trình bày trong bảng sau. 

Bảng 142. Khóa truyền dẫn ngữ cảnh bằng các giá trị null 

Ngữ cảnh Biểu diễn giá trị null 

Author 

(Tác giả) 

AssignedAuthor.id (Tác giả được giao việc.id) = NULL; không 
có đối tượng đóng vai; Không có đối tượng xác định phạm vi vai 
trò 

Confidentiality 

(Bảo mật) 
ConfidentialityCode (Mã bảo mật) = NULL 

Human language 

(Ngôn ngữ con 
người) 

languageCode (Mã ngôn ngữ) = NULL. 

Informant 

(Người cung cấp 
thông tin) 

AssignedEntity.id (Đối tượng được giao việc.id) = NULL; 
Không có đối tượng đóng vai; Không có đối tượng xác định 
phạm vi vai trò 

Participant 

(Thành phần tham 
gia) 

ParticipantRole.id (Vai trò của thành phần tham gia.id) = NULL; 
Không có đối tượng đóng vai; Không có đối tượng xác định 
phạm vi. 

Phần trình bày dưới đây minh họa mô hình ngữ cảnh CDA. ClinicalDocument (Tài 
liệu lâm sàng) có một thành phần tham gia là tác giả, một confidentialityCode (Mã bảo 
mật), một languageCode (mã ngôn ngữ), tất cả đều truyền dẫn cho các hành động lồng 
ghép bên trong. Quan hệ hành động thành phần đi từ ClinicalDocument (Tài liệu lâm 
sàng) đến bodyChoice (Lựa chọn phần thân) có contextConductionInd (Chỉ báo truyền 
dẫn ngữ cảnh) có giá trị cố định là “true - đúng”, do đó cho phép truyền dẫn ngữ cảnh. 
Các lớp bodyChoice (Lựa chọn phần thân), NonXMLBody (Phần thân không ở định dạng 
XML) và structuredBody (Phần thân có cấu trúc), chứa một confidentilityCode (Mã bảo 
mật) và languageCoded (Mã ngôn ngữ) có thể được sử dụng để ghi đè thay thế giá trị đã 
được xác định ở phần đầu. Quan hệ hành động thành phần đi từ StructuredBody (Phần 

138 
 



thân có cấu trúc) đến Section (Đầu mục) có chứa contextConductionInd (Chỉ báo truyền 
dẫn ngữ cảnh) có giá trị cố định bằng “true - đúng”, do đó ngữ cảnh của StructuredBody 
(Phần thân có cấu trúc) sẽ truyền dẫn qua đó đến Section (Đầu mục). Đầu mục có thể ghi 
đè thay thế confidentialityCode (Mã bảo mật), languageCode (Mã ngôn ngữ), và author 
(tác giả). Giá trị null cho thành phần tham gia tác giả của Section (Đầu mục) chỉ báo rằng 
tác giả của mục cụ thể đó chưa được biết đến. 

 
Vì ngữ cảnh luôn ghi đè thay thế và truyền dẫn, ta có thể tính ngữ cảnh của một 

nút cho trước bằng cách tìm các khai báo gần nhân. Ví dụ dưới đây là một biểu thức 
Xpath mẫu có thể được sử dụng dùng để xác định ngữ cảnh <author> (<tác giả>) của một 
đầu mục hoặc mục nhập: 

Ví dụ: 

(ancestor-or-self::*/author)[position()=last()] 

5. CDA Hierarchical Description – Mô tả trật tự thứ bậc trong CDA 

LƯU Ý: Có thể xem phần mô tả chính thức về quá trình phát triển và cách diễn 
dịch bản Mô tả trật tự thứ bậc của HL7. 

Có thể xem phần Mô tả trật tự thứ bậc CDA POCD_HD000040 dạng bảng Excel 
giống như hình vẽ sau đây. 
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CDA HD là nguồn chính thống cho các quy tắc tuân thủ CDA,và đóng vai trò là 

nguồn sao chép của Lược đồ CDA. Mặc dù một thực thể CDA phải được kiểm tra tính 
hợp lệ tuân thủ theo Lược đồ CDA, nó cũng phải bám theo các quy tắc tuân thủ được quy 
định trong bản Mô tả trật tự thứ bậc CDA, và các quy tắc được biểu diễn trong phần 
thuyết minh của đặc tả này. 

HL7 cho phép đặc tả sự tuân thủ ở mức độ mỗi thuộc tính RIM. Các thuộc tính 
của RIM có thể được định nghĩa là “required – được yêu cầu”, trong trường hợp đó người 
khởi tạo phải khai báo thuộc tính khi biết giá trị ngay cả khi số lượng lần xuất hiện có 
thuộc tính không bắt buộc, và “Mandatory - bắt buộc”, khi đó người khởi tạo phải khai 
báo thuộc tính với giá trị non-NULL (khác Null) trong mọi trường hợp. 

Trong CDA Phiên bản 2, các chỉ báo tuân thủ “required – được yêu cầu” và 
“Mandatory - Bắt buộc” được áp dụng như sau: 

• Các thuộc tính được yêu cầu: 

o Section.text (Đầu mục.văn bản) 

o Mọi thuộc tính khi số lần xuất hiện cận dưới lớn hơn 0 

• Các thuộc tính bắt buộc: 

o ClinicalDocument.typeID (Tài liệu lâm sàng.ID kiểu) 

o Các thuộc tính cấu trúc của RIM 

 ClassCode (Mã lớp) 

 MoodCode (Mã thức) 

 TypeCode (Mã kiểu) 
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 DeterminerCode (Mã từ hạn định) 

o Các thuộc tính chỉ ngữ cảnh 

 contextControlCode (Mã kiểm soát ngữ cảnh) 

 contextConductionInd (Chỉ báo truyền dẫn ngữ cảnh) 

Lưu ý: Cần lưu ý rằng các thuộc tính bắt buộc có một giá trị mặc định hoặc cố 
định đã được cung cấp trong CDA HD, nên thực thể không cần chứa giá trị. Trong trường 
hợp đó, hệ thống tiếp nhận phải lấy giá trị mặc định. 

6. Triển khai CDA XML 

Lưu ý: Có thể xem phần mô tả chính thức của Đặc tả Công nghệ triển khai HL7 
XML và quá trình dùng để đi từ Mô tả trật tự thứ bậc đến Lược đồ ở đây.  

Lược đồ CDA được biểu diễn như sau  

<xs:schema targetNamespace="urn:hl7-org:v3" elementFormDefault="qualified"> 

<xs:include schemaLocation="POCD_MT000040.xsd"/> 

<xs:element name="ClinicalDocument" 
type="POCD_MT000040.ClinicalDocument"/> 

</xs:schema> 

Tập tin DataTypes.xsd được thiết kế như sau  

 
Tập tin DataTypes-base.xsd được thiết kế như hình sau đây 
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Tập tin POCD_MT000040.xsd được lập trình như sau 

 
Lược đồ Khối thuyết minh CDA được thể hiện theo dạng XML như sau. 
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Tập tin voc.xsd được trình diễn như sau. 
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Lược đồ CDA bản thân nó không phải là một tạo tác quy chuẩn. Việc kiểm tra một 

thực thể so với Lược đồ CDA là một phương thức thay thế cho việc kiểm tra tính tuân thủ 
theo XML ITS quy chuẩn. 

Khối thuyết minh CDA, là mô hình nội dung XML của section.text (đầu mục.văn 
bản), được tạo thủ công như mô tả ở trên (xem phần Khối thuyết minh của đầu mục (§ 
4.3.5 )). Cần lưu ý rằng mặc dù Lược đồ CDA không phải là một tạo tác quy chuẩn, Lược 
đồ Khối thuyết minh CDA lại là quy chuẩn. 
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A. Ví dụ mẫu 

A.1. Tài liệu mẫu 

Ghi chú tư vấn của Phòng khám Good Health 

Tư vấn viên: Bác sĩ Robert Dolin 

Ngày: 7/4/2000 

Bệnh nhân: Henry Levin, thứ 7; Số bệnh án: 12345; Giới tính: Nam 

Ngày sinh: 24/9/1932 

Tiền sử bệnh hiện tại 

Henry Levin, thứ 7 là một người đàn ông 67 tuổi được giới thiệu đến để điều trị 
thêm bệnh hen suyễn. Bắt đầu bệnh từ tuổi thiếu niên. Năm ngoái đã nhập viện hai lần, 
và năm nay cũng đã nhập viện 2 lần. Vẫn chưa thể bỏ được thuốc steroid trong vài tháng 
vừa qua. 

Tiền sử bệnh 

• Hen suyễn 

• Cao huyết áp (xem thêm chi tiết trong HTN.cda) 

• Viêm khớp mạn tính, gối phải 

Các loại thuốc đã dùng 

• Theodur 200mg BID 

• Bình hít Albuterol 2 luồng QID PRN 

• Prednisone 20mg qd 

• HCTZ 25 mg qd 

Dị ứng và các phản ứng không mong muốn 

• Penicillin – Ban đỏ 

• Aspirin – Thở khò khè 

• Codein – Ngứa ngáy và buồn nôn 

Tiền sử gia đình 

• Bố bị nhồi máu cơ tim và tử vong lúc ngoài 50 tuổi 

• Không có ai bị ung thư hay tiểu đường 
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Tiền sử xã hội 

• Hút thuốc:: 1 điếu mỗi ngày trong độ tuổi từ 20 đến 55, sau đó bỏ thuốc 

• Rượu mạnh:: ít uống 

Khám thể trạng 

• Các dấu hiệu sinh tồn 

Ngày/Thời gian Ngày 07/4/2000  14:30 Ngày 07/4/2000  15:30 

Chiều cao 177 cm (69.7 in) 
 

Cân nặng 194.0 lbs (88.0 kg) 
 

BMI 28.1 kg/m2 
 

BSA 2.05 m2 
 

Thân nhiệt 36.9 C (98.5 F) 
 

Mạch 
86 / minute 
86/phút 

84 / minute 
84/phút 

Nhịp 
Regular 
Đều  

Regular 
Đều 

Tần số hô hấp 16/phút, không lao động 
14 / minute 
14/phút 

Áp suất tâm thu 132 mmHg 135 mmHg 

Áp suất tâm trương 86 mmHg 88 mmHg 

Vị trí – cổ tay Tay trái Tay trái 

• Da: phát ban đỏ, mặt trong bàn tay, ngón trỏ trái 
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• Phổi:: Rõ không có tiếng khò khè. Luồng khí tốt. 

• Tim::RRR không có tiếng, không S3, không S4. 

Phòng thí nghiệm 

• CXR 02/03/1999: tăng căng phồng. Bóng tim bình thường, phổi rõ. 

• Lưu lượng đỉnh hôm nay: 260l/phút 

Thủ thuật tại phòng mạch 

• Rút chỉ khâu, cẳng tay trái. 

Đánh giá 

• Hen suyên, có tiền sử hút thuốc. Khó bỏ thuốc steroid. Sẽ thử giảm dần. 

• Cao huyết áp, kiểm soát tốt. 

• Viêm da tiếp xúc trên ngón tay 

Kế hoạch 

• Hoàn thành các xét nghiệm PFT cho các thể tích phổi 

• Ngày mai thực hiện Chem-7 

• Dạy đo lưu lượng đỉnh 

• Giảm prednisone xuống còn 20qOD dùng luân phiên với 18qOD 

• Bôi kem hydrocortisone cho ngón tay BID 

• RTC trong 1 tuần. 

Ký bởi: Bác sĩ Robert Dolin, 8/4/2000 

A.2. Thực thể CDA mẫu 

Đây là một thực thể CDA hợp lệ và tuân thủ dựa trên tài liệu ở trên. 
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LƯU Ý: Người đọc cần biết có hướng dẫn triển khai “Sử dụng SNOMED CT 
trong HL7 Phiên bản 3”, hiện đang trong giai đoạn dự thảo. Hướng dẫn này, do HL7 và 
Trường Cao đẳng Bệnh học Hoa Kỳ đồng phát triển, sẽ được HL7 bỏ phiếu chọn làm một 
Tài liệu cung cấp thông tin. Các khuyến nghị trong hướng dẫn bản xuất bản cuối sẽ thế 
chỗ cho các cách sử dụng SNOMED CT có trong thực thể mẫu dưới đây. 

Tập tin mẫu 

<?xml version="1.0"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="CDA.xsl"?> 

<!-- 

Readers should be aware of the evolving "Using SNOMED CT in HL7 Version 3" implementation guide, 
currently in a draft state. The guide, co-developed by HL7 and the College of American Pathologists, will be 
balloted by HL7 as an Informative Document. Recommendations in the final published guide should usurp patterns 
of SNOMED CT usage found in this sample instance. 

--> 

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd"> 

 <!--  

******************************************************** 

  CDA Header 

******************************************************** 

--> 

 <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

 <templateId root="2.16.840.1.113883.3.27.1776"/> 

 <id extension="c266" root="2.16.840.1.113883.19.4"/> 

 <code code="11488-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
displayName="Consultation note"/> 

 <title>Good Health Clinic Consultation Note</title> 

 <effectiveTime value="20000407"/> 

 <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/> 

 <languageCode code="en-US"/> 

 <setId extension="BB35" root="2.16.840.1.113883.19.7"/> 

 <versionNumber value="2"/> 

 <recordTarget> 

  <patientRole> 
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   <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   <patient> 

    <name> 

     <given>Henry</given> 

     <family>Levin</family> 

     <suffix>the 7th</suffix> 

    </name> 

    <administrativeGenderCode code="M" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 

    <birthTime value="19320924"/> 

   </patient> 

   <providerOrganization> 

    <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   </providerOrganization> 

  </patientRole> 

 </recordTarget> 

 <author> 

  <time value="2000040714"/> 

  <assignedAuthor> 

   <id extension="KP00017" root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <given>Robert</given> 

     <family>Dolin</family> 

     <suffix>MD</suffix> 

    </name> 

   </assignedPerson> 

   <representedOrganization> 

    <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   </representedOrganization> 

  </assignedAuthor> 

 </author> 

 <custodian> 

  <assignedCustodian> 
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   <representedCustodianOrganization> 

    <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

    <name>Good Health Clinic</name> 

   </representedCustodianOrganization> 

  </assignedCustodian> 

 </custodian> 

 <legalAuthenticator> 

  <time value="20000408"/> 

  <signatureCode code="S"/> 

  <assignedEntity> 

   <id extension="KP00017" root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <given>Robert</given> 

     <family>Dolin</family> 

     <suffix>MD</suffix> 

    </name> 

   </assignedPerson> 

   <representedOrganization> 

    <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

   </representedOrganization> 

  </assignedEntity> 

 </legalAuthenticator> 

 <relatedDocument typeCode="RPLC"> 

  <parentDocument> 

   <id extension="a123" root="2.16.840.1.113883.19.4"/> 

   <setId extension="BB35" root="2.16.840.1.113883.19.7"/> 

   <versionNumber value="1"/> 

  </parentDocument> 

 </relatedDocument> 

 <componentOf> 

  <encompassingEncounter> 

   <id extension="KPENC1332" root="2.16.840.1.113883.19.6"/> 

   <effectiveTime value="20000407"/> 
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   <encounterParticipant typeCode="CON"> 

    <time value="20000407"/> 

    <assignedEntity> 

     <id extension="KP00017" root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

     <assignedPerson> 

      <name> 

       <given>Robert</given> 

       <family>Dolin</family> 

       <suffix>MD</suffix> 

      </name> 

     </assignedPerson> 

     <representedOrganization> 

      <id root="2.16.840.1.113883.19.5"/> 

     </representedOrganization> 

    </assignedEntity> 

   </encounterParticipant> 

   <location> 

    <healthCareFacility classCode="DSDLOC"> 

     <code code="GIM" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.10588" displayName="General internal medicine clinic"/> 

    </healthCareFacility> 

   </location> 

  </encompassingEncounter> 

 </componentOf> 

 <!--  

******************************************************** 

  CDA Body 

******************************************************** 

--> 

 <component> 

  <structuredBody> 

   <!--  

******************************************************** 

  History of Present Illness section 
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******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="10164-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>History of Present Illness</title> 

     <text> 

      <content styleCode="Bold">Henry Levin, the 
7<sup>th</sup> 

      </content> is a 67 year old male referred for further 
asthma management. Onset of asthma in his <content revised="delete">twenties</content> 

      <content revised="insert">teens</content>. He was 
hospitalized twice last year, and already twice this year. He has not been able to be weaned off steroids for the past 
several months.  

      </text> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Past Medical History section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="10153-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Past Medical History</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item> 

        <content 
ID="a1">Asthma</content> 

       </item> 

       <item> 
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        <content ID="a2">Hypertension 
(see HTN.cda for details)</content> 

       </item> 

       <item> 

        <content ID="a3">Osteoarthritis,  

         <content ID="a4">right 
knee</content> 

        </content> 

       </item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code code="195967001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Asthma"> 

        <originalText> 

         <reference value="#a1"/> 

        </originalText> 

       </code> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="1950"/> 

       <reference typeCode="XCRPT"> 

        <externalObservation> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.2765"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code code="59621000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="HTN"> 
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        <originalText> 

         <reference value="#a2"/> 

        </originalText> 

       </code> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <reference typeCode="SPRT"> 

        <seperatableInd value="false"/> 

        <externalDocument> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.4.789"/> 

         <text 
mediaType="multipart/related"> 

          <reference 
value="HTN.cda"/> 

         </text> 

         <setId 
root="2.16.840.1.113883.19.7.2465"/> 

         <versionNumber 
value="1"/> 

        </externalDocument> 

       </reference> 

       <reference typeCode="XCRPT"> 

        <externalObservation> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.2005"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code xsi:type="CD" code="396275006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Osteoarthritis"> 

        <originalText> 
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         <reference value="#a3"/> 

        </originalText> 

       </code> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <targetSiteCode code="49076000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Knee joint"> 

        <originalText> 

         <reference value="#a4"/> 

        </originalText> 

        <qualifier> 

         <name code="78615007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="with laterality"/> 

         <value code="24028007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="right"/> 

        </qualifier> 

       </targetSiteCode> 

       <reference typeCode="XCRPT"> 

        <externalObservation> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.1805"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Medications section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 
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     <title>Medications</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Theodur 200mg BID</item> 

       <item>Proventil inhaler 2puffs QID 
PRN</item> 

       <item>Prednisone 20mg qd</item> 

       <item>HCTZ 25mg qd</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="EVN"> 

       <text>Theodur 200mg BID</text> 

       <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" 
institutionSpecified="true"> 

        <period value="12" unit="h"/> 

       </effectiveTime> 

       <routeCode code="PO" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 

       <doseQuantity value="200" unit="mg"/> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="66493003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Theophylline"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 

       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

     <entry> 
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      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="EVN"> 

       <text>Proventil inhaler 2puffs QID 
PRN</text> 

       <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" 
institutionSpecified="true"> 

        <period value="6" unit="h"/> 

       </effectiveTime> 

       <priorityCode code="PRN"/> 

       <routeCode code="IPINHL" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration" displayName="Inhalation, 
oral"/> 

       <doseQuantity value="2"/> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="91143003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Albuterol"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 

       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

     <entry> 

      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="EVN"> 

       <id root="2.16.840.1.113883.19.8.1"/> 

       <text>Prednisone 20mg qd</text> 

       <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" 
institutionSpecified="true"> 

        <period value="24" unit="h"/> 

       </effectiveTime> 
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       <routeCode code="PO" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 

       <doseQuantity value="20" unit="mg"/> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="10312003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Prednisone preparation"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 

       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

     <entry> 

      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="EVN"> 

       <text>HCTZ 25mg qd</text> 

       <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" 
institutionSpecified="true"> 

        <period value="24" unit="h"/> 

       </effectiveTime> 

       <routeCode code="PO" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="376209006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Hydrochlorothiazide 25mg tablet"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 
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       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Allergies & Adverse Reactions section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="10155-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Allergies and Adverse Reactions</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Penicillin - Hives</item> 

       <item>Aspirin - Wheezing</item> 

       <item>Codeine - Itching and nausea</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code xsi:type="CD" code="247472004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Hives"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship typeCode="MFST"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code xsi:type="CD" 
code="91936005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Allergy to penicillin"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 
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        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="56018004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Wheezing"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship typeCode="MFST"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="293586001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Allergy to aspirin"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="32738000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Pruritis"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship typeCode="MFST"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.2010"/> 

         <code code="62014003" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Adverse reaction to 
drug"> 

          <qualifier> 
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           <name 
code="246075003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="causative agent"/> 

           <value 
code="1476002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="codeine"/> 

          </qualifier> 

         </code> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="73879007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Nausea"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship typeCode="MFST"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.2010"/> 

         <code code="84100007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Family History section 
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******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="10157-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Family history</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Father had fatal MI in his early 
50's.</item> 

       <item>No cancer or diabetes.</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="22298006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="MI"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="1970"/> 

       <subject> 

        <relatedSubject classCode="PRS"> 

         <code code="FTH" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111"/> 

        </relatedSubject> 

       </subject> 

       <entryRelationship typeCode="CAUS"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="399347008" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="death"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="1970"/> 
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        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN" 
negationInd="true"> 

       <code code="275937001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Family history of 
cancer"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime> 

        <high value="20000407" 
inclusive="true"/> 

       </effectiveTime> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="160274005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="No family history of 
diabetes"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime> 

        <high value="20000407" 
inclusive="true"/> 

       </effectiveTime> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Social History section 

******************************************************** 
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--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="29762-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Social History</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Smoking :: 1 PPD between the ages 
of 20 and 55, and then he quit.</item> 

       <item>Alcohol :: rare</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="266924008" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="ex-heavy cigarette 
smoker (20-39/day)"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime> 

        <low value="1955"/> 

        <high value="1990"/> 

       </effectiveTime> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="160625004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Date ceased smoking"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <value xsi:type="TS" value="1990"/> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

164 
 



       <code code="266917007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Trivial drinker -  less 
than 1/day"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Physical Exam section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="11384-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Physical Examination</title> 

     <!--  

          ******************************************************** 

            Physical Exam  - Vital Signs 

          ******************************************************** 

          --> 

     <component> 

      <section> 

       <code code="8716-3" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

       <title>Vital Signs</title> 

       <text> 

        <table> 

         <tbody> 

          <tr> 

          
 <th>Date / Time</th> 
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 <th>April 7, 2000 14:30</th> 

          
 <th>April 7, 2000 15:30</th> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Height</th> 

           <td>177 
cm (69.7 in)</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Weight</th> 

          
 <td>194.0 lbs (88.0 kg)</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>BMI</th> 

          
 <td>28.1 kg/m2</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>BSA</th> 

          
 <td>2.05 m2</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Temperature</th> 

          
 <td>36.9 C (98.5 F)</td> 

          
 <td>36.9 C (98.5 F)</td> 
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          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Pulse</th> 

           <td>86 / 
minute</td> 

           <td>84 / 
minute</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Rhythm</th> 

          
 <td>Regular</td> 

          
 <td>Regular</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Respirations</th> 

           <td>16 / 
minute, unlabored</td> 

           <td>14 / 
minute</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Systolic</th> 

           <td>132 
mmHg</td> 

           <td>135 
mmHg</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Diastolic</th> 
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           <td>86 
mmHg</td> 

           <td>88 
mmHg</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          
 <th>Position / Cuff</th> 

           <td>Left 
Arm</td> 

           <td>Left 
Arm</td> 

          </tr> 

         </tbody> 

        </table> 

       </text> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="50373000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body height measure"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value xsi:type="PQ" 
value="1.77" unit="m"> 

          <translation 
value="69.7" code="[in_I]" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.8" codeSystemName="UCUM"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 
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         <code code="363808001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body weight measure"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value xsi:type="PQ" 
value="194.0" unit="[lb_ap]"> 

          <translation 
value="88.0" code="kg" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.8" codeSystemName="UCUM"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="60621009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body mass index"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value 
xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 

          <numerator 
value="28.1" unit="kg"/> 

          <denominator 
value="1" unit="ar"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="301898006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body surface area"/> 
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         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value xsi:type="PQ" 
value="2.05" unit="ar"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="386725007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Body temperature"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value xsi:type="PQ" 
value="36.9" unit="Cel"> 

          <translation 
value="98.5" code="[degF]" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.8" codeSystemName="UCUM"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="364075005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Heart rate"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value 
xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 
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          <numerator 
value="86"/> 

          <denominator 
value="1" unit="min"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="364075005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Heart rate"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071530"/> 

         <value 
xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 

          <numerator 
value="84"/> 

          <denominator 
value="1" unit="min"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="364074009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Regularity of heart 
rhythm"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 
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         <value xsi:type="CD" 
code="248649006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Heart regular"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="364074009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Regularity of heart 
rhythm"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071530"/> 

         <value xsi:type="CD" 
code="248649006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Heart regular"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="86290005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Respiratory rate"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <value 
xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 

          <numerator 
value="16"/> 

          <denominator 
value="1" unit="min"/> 

         </value> 
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        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="276362002" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Breathing easily"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="86290005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Respiratory rate"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071530"/> 

         <value 
xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 

          <numerator 
value="14"/> 

          <denominator 
value="1" unit="min"/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="251076008" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Cuff blood pressure"/> 
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         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071430"/> 

         <targetSiteCode 
code="368208006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Left 
arm"/> 

         <entryRelationship 
typeCode="COMP"> 

          <observation 
classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           <code 
code="271649006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Systolic BP"/> 

          
 <statusCode code="completed"/> 

          
 <effectiveTime value="200004071530"/> 

           <value 
xsi:type="PQ" value="132" unit="mm[Hg]"/> 

          </observation> 

         </entryRelationship> 

         <entryRelationship 
typeCode="COMP"> 

          <observation 
classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           <code 
code="271650006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Diastolic BP"/> 

          
 <statusCode code="completed"/> 

          
 <effectiveTime value="200004071530"/> 

           <value 
xsi:type="PQ" value="86" unit="mm[Hg]"/> 

          </observation> 

         </entryRelationship> 
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        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="251076008" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Cuff blood pressure"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <effectiveTime 
value="200004071530"/> 

         <targetSiteCode 
code="368208006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Left 
arm"/> 

         <entryRelationship 
typeCode="COMP"> 

          <observation 
classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           <code 
code="271649006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Systolic BP"/> 

          
 <statusCode code="completed"/> 

          
 <effectiveTime value="200004071530"/> 

           <value 
xsi:type="PQ" value="135" unit="mm[Hg]"/> 

          </observation> 

         </entryRelationship> 

         <entryRelationship 
typeCode="COMP"> 

          <observation 
classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           <code 
code="271650006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Diastolic BP"/> 
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 <statusCode code="completed"/> 

          
 <effectiveTime value="200004071530"/> 

           <value 
xsi:type="PQ" value="88" unit="mm[Hg]"/> 

          </observation> 

         </entryRelationship> 

        </observation> 

       </entry> 

      </section> 

     </component> 

     <!--  

          ******************************************************** 

            Physical Exam  - Skin 

          ******************************************************** 

          --> 

     <component> 

      <section> 

       <code code="8709-8" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

       <title>Skin Exam</title> 

       <text>Erythematous rash, palmar surface, 
left index finger. 

         <renderMultiMedia 
referencedObject="MM1"/> 

       </text> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="271807003" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Rash"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 
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         <methodCode 
code="32750006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Inspection"/> 

         <targetSiteCode 
code="48856004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Skin 
of palmer surface of index finger"> 

          <qualifier> 

           <name 
code="78615007" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="with 
laterality"/> 

           <value 
code="7771000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="left"/> 

          </qualifier> 

         </targetSiteCode> 

         <entryRelationship 
typeCode="SPRT"> 

          <regionOfInterest 
classCode="ROIOVL" moodCode="EVN" ID="MM1"> 

           <id 
root="2.16.840.1.113883.19.3.1"/> 

           <code 
code="ELLIPSE"/> 

           <value 
value="3"/> 

           <value 
value="1"/> 

           <value 
value="3"/> 

           <value 
value="7"/> 

           <value 
value="2"/> 

           <value 
value="4"/> 

           <value 
value="4"/> 
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           <value 
value="4"/> 

          
 <entryRelationship typeCode="SUBJ"> 

           
 <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

            
 <id root="2.16.840.1.113883.19.2.1"/> 

            
 <value mediaType="image/gif"> 

            
  <reference value="lefthand.gif"/> 

            
 </value> 

           
 </observationMedia> 

          
 </entryRelationship> 

         
 </regionOfInterest> 

         </entryRelationship> 

        </observation> 

       </entry> 

      </section> 

     </component> 

     <!--  

          ******************************************************** 

            Physical Exam  - Lungs 

          ******************************************************** 

          --> 

     <component> 

      <section> 

       <code code="8710-6" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

       <title>Lungs</title> 
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       <text>Clear with no wheeze. Good air 
flow.</text> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="48348007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Chest clear"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN" negationInd="true"> 

         <code code="56018004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Wheezing"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

      </section> 

     </component> 

     <!--  

          ******************************************************** 

            Physical Exam  - Cardiac 

          ******************************************************** 

          --> 

     <component> 

      <section> 
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       <code code="10223-2" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/> 

       <title>Cardiac</title> 

       <text>RRR with no murmur, no S3, no 
S4.</text> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="76863003" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Normal heart rate"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN" negationInd="true"> 

         <code code="88610006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="heart murmur"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN" negationInd="true"> 

         <code code="277455002" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Third heart sound"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 
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         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

       <entry> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <code code="60721002" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Fourth heart sound 
inaudible"/> 

         <statusCode 
code="completed"/> 

         <methodCode 
code="37931006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Auscultation"/> 

        </observation> 

       </entry> 

      </section> 

     </component> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Labs section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="11502-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Labs</title> 

     <text> 

      <list> 
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       <item>CXR 02/03/1999: Hyperinflated. 
Normal cardiac silhouette, clear lungs.</item>      

       <item>Peak Flow today: 260 l/m</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <code code="282290005" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Imaging 
interpretation"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship typeCode="COMP"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.3005"/> 

         <code code="249674001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Chest hyperinflated"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <entryRelationship typeCode="COMP"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.5505"/> 

         <code 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" nullFlavor="OTH"> 

         
 <originalText>normal cardiac silhouette</originalText> 

         </code> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <entryRelationship typeCode="COMP"> 

        <observation classCode="OBS" 
moodCode="EVN" negationInd="true"> 
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         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.6675"/> 

         <code 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" nullFlavor="OTH"> 

         
 <originalText>radiopacities</originalText> 

         </code> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <reference typeCode="SPRT"> 

        <externalObservation 
classCode="DGIMG"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.14"/> 

         <code code="56350004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Chest-X-ray"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

       <id root="2.16.840.1.113883.19.1.7005"/> 

       <code code="313193002" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Peak flow"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="20000407"/> 

       <value xsi:type="RTO_PQ_PQ"> 

        <numerator value="260" unit="l"/> 

        <denominator value="1" 
unit="min"/> 

       </value> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 
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   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  In-office Procedure section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <code code="29554-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>In-office Procedures</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Suture removal, left forearm.</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <procedure classCode="PROC" moodCode="EVN"> 

       <code code="30549001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Suture removal"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="200004071430"/> 

       <targetSiteCode code="66480008" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Left forearm"/> 

      </procedure> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Assessment section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 
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    <section> 

     <code code="11496-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Assessment</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Asthma, with prior smoking history. 
Difficulty weaning off steroids. Will try gradual taper.</item> 

       <item>Hypertension, well-
controlled.</item> 

       <item>Contact dermatitis on finger.</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code code="14657009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Established diagnosis"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="200004071530"/> 

       <value xsi:type="CD" code="195967001" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Asthma"> 

        <translation code="49390" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2" codeSystemName="ICD9CM" displayName="ASTHMA W/O STATUS 
ASTHMATICUS"/> 

       </value> 

       <reference typeCode="ELNK"> 

        <externalObservation 
classCode="COND"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.35"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 
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     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code code="14657009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Established diagnosis"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="200004071530"/> 

       <value xsi:type="CD" code="59621000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Essential 
hypertension"> 

        <translation code="4019" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2" codeSystemName="ICD9CM" displayName="HYPERTENSION NOS"/> 

       </value> 

       <reference typeCode="ELNK"> 

        <externalObservation 
classCode="COND"> 

         <id 
root="2.16.840.1.113883.19.1.37"/> 

        </externalObservation> 

       </reference> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="COND" 
moodCode="EVN"> 

       <code code="14657009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Established diagnosis"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime value="200004071530"/> 

       <value xsi:type="CD" code="40275004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Contact dermatitis"> 

        <translation code="692.9" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.2" codeSystemName="ICD9CM" displayName="Contact Dermatitis, NOS"/> 

       </value> 
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       <targetSiteCode code="48856004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Skin of palmer surface 
of index finger"> 

        <qualifier> 

         <name code="78615007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="with laterality"/> 

         <value code="7771000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="left"/> 

        </qualifier> 

       </targetSiteCode> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!--  

******************************************************** 

  Plan section 

******************************************************** 

--> 

   <component> 

    <section> 

     <templateId root="2.16.840.1.113883.3.27.354"/> 

     <code code="18776-5" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" 
codeSystemName="LOINC"/> 

     <title>Plan</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Complete PFTs with lung 
volumes.</item> 

       <item>Chem-7 tomorrow.</item> 

       <item>Teach peak flow rate 
measurement.</item> 

       <item>Decrease prednisone to 20qOD 
alternating with 18qOD.</item> 
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       <item>Hydrocortisone cream to finger 
BID.</item> 

       <item>RTC 1 week.</item> 

      </list> 

     </text> 

     <entry> 

      <act classCode="ACT" moodCode="INT"> 

       <id/> 

       <code code="23426006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Pulmonary function 
test"/> 

       <text>Complete PFTs with lung 
volumes.</text> 

       <entryRelationship typeCode="COMP"> 

        <act classCode="ACT" 
moodCode="INT"> 

         <code code="252472004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Lung volume test"/> 

        </act> 

       </entryRelationship> 

      </act> 

     </entry> 

     <entry> 

      <observation classCode="OBS" moodCode="INT"> 

       <code code="24320-4" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"> 

        <originalText>Chem-
7</originalText> 

        <translation code="aYU7t6" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.19.278.47" codeSystemName="MyLocalCodeSystem" displayName="Chem7"/> 

       </code> 

       <text>Chem-7 tomorrow</text> 

       <effectiveTime value="20000408"/> 

      </observation> 

     </entry> 
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     <entry> 

      <act classCode="ACT" moodCode="INT"> 

       <id/> 

       <code code="223468009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Teaching of skills"> 

        <qualifier> 

         <name code="363702006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="has focus"/> 

         <value code="29893006" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Peak flow rate 
measurement"/> 

        </qualifier> 

       </code> 

      </act> 

     </entry> 

     <entry> 

      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="RQO"> 

       <text>prednisone 20qOD alternating with 
18qOD.</text> 

       <routeCode code="PO" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration"/> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="10312003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Prednisone preparation"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 

       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

     <entry> 
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      <substanceAdministration classCode="SBADM" 
moodCode="RQO"> 

       <text>Hydrocortisone cream to finger 
BID.</text> 

       <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS" 
institutionSpecified="true"> 

        <period value="12" unit="h"/> 

       </effectiveTime> 

       <routeCode code="SKIN" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.112" codeSystemName="RouteOfAdministration" displayName="Topical 
application, skin"/> 

       <approachSiteCode code="48856004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Skin of palmer surface 
of index finger"> 

        <qualifier> 

         <name code="78615007" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="with laterality"/> 

         <value code="7771000" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="left"/> 

        </qualifier> 

       </approachSiteCode> 

       <consumable> 

        <manufacturedProduct> 

        
 <manufacturedLabeledDrug> 

          <code 
code="331646005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Hydrocortisone cream"/> 

        
 </manufacturedLabeledDrug> 

        </manufacturedProduct> 

       </consumable> 

      </substanceAdministration> 

     </entry> 

     <entry> 

      <encounter classCode="ENC" moodCode="RQO"> 
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       <code code="185389009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Follow-up visit"/> 

       <effectiveTime> 

        <low value="20000412"/> 

        <high value="20000417"/> 

       </effectiveTime> 

      </encounter> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

  </structuredBody> 

 </component> 

</ClinicalDocument> 

A.3. Tờ mẫu CDA dành cho việc trình diễn thông tin trên trình duyệt 

Đây là một tờ mẫu CDA XSLT mẫu có thể dùng để chuyển đổi một thực thể CDA 
sang dạng HTML để trình diễn thông tin trên các trình duyệt Web. Nó được cung cấp như 
một điểm khởi đầu thuận lợi để phát triển các tờ mẫu của địa phương, và có nhiều hạn 
chế đã biết như: 

• Các hệ thống triển khai tại địa phương có thể có các yêu cầu khác trong việc trình 
diễn phần đầu CDA 

• Không hỗ trợ trình diễn nội dung RegionOfInterest (Khu vực quan tâm) 

• Không hỗ trợ trình diễn nội dung các dữ liệu đa phương tiện chèn trực tiếp (ví dụ 
dữ liệu đa phương tiện được mã hóa theo định dạng Base 64 trong tài liệu CDA). 

• Không hỗ trợ trình diễn về văn bản đã bị xóa trong Khối thuyết minh CDA. 

Mẫu bảng định dạng (CDA.xsl): 

<?xml version="1.0"?> 

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
xmlns:n3="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:n1="urn:hl7-org:v3" xmlns:n2="urn:hl7-org:v3/meta/voc" 
xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

<xsl:output method="html" indent="yes" version="4.01" encoding="ISO-8859-1" doctype-public="-//W3C//DTD 
HTML 4.01//EN"/> 

 

<!-- CDA document --> 
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<xsl:variable name="tableWidth">50%</xsl:variable> 

 

<xsl:variable name="title"> 

    <xsl:choose> 

         <xsl:when test="/n1:ClinicalDocument/n1:title"> 

             <xsl:value-of select="/n1:ClinicalDocument/n1:title"/> 

         </xsl:when> 

             <xsl:otherwise>Clinical Document</xsl:otherwise> 

    </xsl:choose> 

</xsl:variable> 

 

<xsl:template match="/"> 

<xsl:apply-templates select="n1:ClinicalDocument"/> 

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="n1:ClinicalDocument"> 

        <html> 

            <head> 

  <!-- <meta name='Generator' content='&CDA-Stylesheet;'/> --> 

                <xsl:comment> 

                        Do NOT edit this HTML directly, it was generated via an XSLt 

                        transformation from the original release 2 CDA Document. 

                </xsl:comment> 

                <title> 

                     <xsl:value-of select="$title"/> 

                </title> 

     </head> 

            <xsl:comment>     

              Derived from HL7 Finland R2 Tyylitiedosto: Tyyli_R2_B3_01.xslt 

       Updated by   Calvin E. Beebe,   Mayo Clinic - Rochester Mn. 

            </xsl:comment> 

            <body>             
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                <h2 align="center"><xsl:value-of select="$title"/></h2> 

  <table width='100%'> 

     <tr><td width='10%'><big><b><xsl:text>Patient: </xsl:text></b></big></td> 

         <td width='40%'><big><xsl:call-template name="getName"> 

                                 <xsl:with-param name="name"  

                        select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:name"/> 

                                 </xsl:call-template></big></td> 

                       <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>MRN: </xsl:text></b></td> 

         <td width='25%'><xsl:value-of 
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:id/@extension"/></td>          

     </tr> 

 

     <tr><td width='10%'><b><xsl:text>Birthdate: </xsl:text></b></td> 

                       <td width='40%'><xsl:call-template name="formatDate"> 

                            <xsl:with-param name="date"  

                   
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:birthTime/@value"/> 

                              </xsl:call-template></td> 

                   <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>Sex: </xsl:text></b></td> 

     <td width='25%'><xsl:variable name="sex"  

                                
select="/n1:ClinicalDocument/n1:recordTarget/n1:patientRole/n1:patient/n1:administrativeGenderCode/@code"/> 

                           <xsl:choose> 

                               <xsl:when test="$sex='M'">Male</xsl:when> 

                               <xsl:when test="$sex='F'">Female</xsl:when> 

                           </xsl:choose></td>          

     </tr> 

 

                   <tr><td width='10%'><b><xsl:text>Consultant: </xsl:text></b></td> 

         <td width='40%'> 

 

                          <xsl:choose> 

                               <xsl:when 
test="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"> 
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                                <xsl:call-template name="getName"> 

                         <xsl:with-param name="name"  

                              
select="/n1:ClinicalDocument/n1:responsibleParty/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 

                               </xsl:call-template>       

                               </xsl:when> 

                               <xsl:otherwise> 

                                  <xsl:call-template name="getName"> 

                         <xsl:with-param name="name"  

                              
select="/n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 

                               </xsl:call-template>   

                               </xsl:otherwise> 

                          </xsl:choose> </td> 

                       <td width='25%' align='right'><b><xsl:text>Created On: </xsl:text></b></td> 

         <td width='25%'><xsl:call-template name="formatDate"> 

                            <xsl:with-param name="date"  

                   select="/n1:ClinicalDocument/n1:effectiveTime/@value"/> 

                        </xsl:call-template></td> 

     </tr> 

  </table> 

  <br/> 

  <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:structuredBody"/>  

  <xsl:call-template name="bottomline"/> 

            </body> 

        </html> 

</xsl:template> 

     

<!-- Get a Name  --> 

<xsl:template name="getName"> 

    <xsl:param name="name"/> 

    <xsl:choose> 

         <xsl:when test="$name/n1:family"> 

              <xsl:value-of select="$name/n1:given"/> 
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              <xsl:text> </xsl:text> 

              <xsl:value-of select="$name/n1:family"/> 

              <xsl:text> </xsl:text> 

              <xsl:if test="$name/n1:suffix"> 

                  <xsl:text>, </xsl:text> 

                  <xsl:value-of select="$name/n1:suffix"/> 

              </xsl:if> 

          </xsl:when> 

          <xsl:otherwise> 

               <xsl:value-of select="$name"/> 

          </xsl:otherwise> 

    </xsl:choose> 

</xsl:template> 

 

<!--  Format Date  

     

      outputs a date in Month Day, Year form 

      e.g., 19991207  ==> December 07, 1999 

--> 

<xsl:template name="formatDate"> 

        <xsl:param name="date"/> 

        <xsl:variable name="month" select="substring ($date, 5, 2)"/> 

        <xsl:choose> 

                <xsl:when test="$month='01'"> 

                        <xsl:text>January </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='02'"> 

                        <xsl:text>February </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='03'"> 

                        <xsl:text>March </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='04'"> 

                        <xsl:text>April </xsl:text> 

195 
 



                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='05'"> 

                        <xsl:text>May </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='06'"> 

                        <xsl:text>June </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='07'"> 

                        <xsl:text>July </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='08'"> 

                        <xsl:text>August </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='09'"> 

                        <xsl:text>September </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='10'"> 

                        <xsl:text>October </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='11'"> 

                        <xsl:text>November </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:when test="$month='12'"> 

                        <xsl:text>December </xsl:text> 

                </xsl:when> 

        </xsl:choose> 

        <xsl:choose> 

                <xsl:when test='substring ($date, 7, 1)="0"'> 

                        <xsl:value-of select="substring ($date, 8, 1)"/> 

                        <xsl:text>, </xsl:text> 

                </xsl:when> 

                <xsl:otherwise> 

                        <xsl:value-of select="substring ($date, 7, 2)"/> 

                        <xsl:text>, </xsl:text> 
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                </xsl:otherwise> 

        </xsl:choose> 

        <xsl:value-of select="substring ($date, 1, 4)"/> 

</xsl:template> 

 

<!-- StructuredBody --> 

<xsl:template match="n1:component/n1:structuredBody"> 

  <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 

</xsl:template> 

 

<!-- Component/Section -->     

<xsl:template match="n1:component/n1:section"> 

 <xsl:apply-templates select="n1:title"/> 

   

 <xsl:apply-templates select="n1:text"/> 

      

        <xsl:apply-templates select="n1:component/n1:section"/> 

      

 

</xsl:template> 

 

<!--   Title  --> 

<xsl:template match="n1:title"> 

 <h3><span style="font-weight:bold;">  

 <xsl:value-of select="."></xsl:value-of> 

 </span></h3> 

</xsl:template> 

 

<!--   Text   --> 

<xsl:template match="n1:text">  

 <xsl:apply-templates />  

</xsl:template> 

 

<!--   paragraph  --> 

197 
 



<xsl:template match="n1:paragraph"> 

 <xsl:apply-templates/> 

 <br/> 

</xsl:template> 

 

<!--     Content w/ deleted text is hidden --> 

<xsl:template match="n1:content[@revised='delete']"/> 

 

<!--   content  --> 

<xsl:template match="n1:content"> 

 <xsl:apply-templates/> 

</xsl:template> 

 

 

<!--   list  --> 

<xsl:template match="n1:list"> 

    <xsl:if test="n1:caption"> 

        <span style="font-weight:bold; "> 

        <xsl:apply-templates select="n1:caption"/> 

        </span> 

    </xsl:if> 

   <ul> 

    <xsl:for-each select="n1:item"> 

 <li> 

          <xsl:apply-templates /> 

 </li> 

     </xsl:for-each> 

    </ul>  

</xsl:template> 

 

<xsl:template match="n1:list[@listType='ordered']"> 

    <xsl:if test="n1:caption"> 

        <span style="font-weight:bold; "> 

        <xsl:apply-templates select="n1:caption"/> 
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        </span> 

    </xsl:if> 

   <ol> 

    <xsl:for-each select="n1:item"> 

 <li> 

          <xsl:apply-templates /> 

 </li> 

     </xsl:for-each> 

    </ol>  

</xsl:template> 

  

 

<!--   caption  --> 

<xsl:template match="n1:caption">   

 <xsl:apply-templates/> 

 <xsl:text>: </xsl:text> 

</xsl:template> 

  

 <!--      Tables   --> 

 <xsl:template 
match="n1:table/@*|n1:thead/@*|n1:tfoot/@*|n1:tbody/@*|n1:colgroup/@*|n1:col/@*|n1:tr/@*|n1:th/@*|n1:td/@
*"> 

  <xsl:copy> 

   <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:copy> 

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:table"> 

  <table>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </table>  

 </xsl:template> 

  

 <xsl:template match="n1:thead"> 
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  <thead>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </thead>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:tfoot"> 

  <tfoot>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </tfoot>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:tbody"> 

  <tbody>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </tbody>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:colgroup"> 

  <colgroup>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </colgroup>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:col"> 

  <col>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </col>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:tr"> 

  <tr>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </tr>  

 </xsl:template> 
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 <xsl:template match="n1:th"> 

  <th>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </th>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:td"> 

  <td>  

   <xsl:apply-templates/> 

  </td>  

 </xsl:template> 

 

 <xsl:template match="n1:table/n1:caption"> 

  <span style="font-weight:bold; ">  

   <xsl:apply-templates/> 

  </span>  

 </xsl:template> 

 

<!--   RenderMultiMedia  

 

         this currently only handles GIF's and JPEG's.  It could, however, 

  be extended by including other image MIME types in the predicate 

  and/or by generating <object> or <applet> tag with the correct 

  params depending on the media type  @ID  =$imageRef     referencedObject 

 --> 

     <xsl:template match="n1:renderMultiMedia"> 

 <xsl:variable name="imageRef" select="@referencedObject"/> 

        <xsl:choose> 

             <xsl:when test="//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]"> 

             <!-- Here is where the Region of Interest image referencing goes --> 

                  <xsl:if 
test='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value[@mediaType="image/gif" or 
@mediaType="image/jpeg"]'> 
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   <br clear='all'/> 

         <xsl:element name='img'> 

       <xsl:attribute name='src'>graphics/ 

    <xsl:value-of 
select='//n1:regionOfInterest[@ID=$imageRef]//n1:observationMedia/n1:value/n1:reference/@value'/> 

       </xsl:attribute> 

         </xsl:element> 

           </xsl:if> 

             </xsl:when> 

             <xsl:otherwise> 

             <!-- Here is where the direct MultiMedia image referencing goes --> 

                  <xsl:if test='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value[@mediaType="image/gif" or 
@mediaType="image/jpeg"]'> 

   <br clear='all'/> 

         <xsl:element name='img'> 

       <xsl:attribute name='src'>graphics/ 

    <xsl:value-of 
select='//n1:observationMedia[@ID=$imageRef]/n1:value/n1:reference/@value'/> 

       </xsl:attribute> 

         </xsl:element> 

           </xsl:if>               

             </xsl:otherwise> 

        </xsl:choose>  

     </xsl:template> 

 

<!--  Stylecode processing    

   Supports Bold, Underline and Italics display 

 

--> 

 

 <xsl:template match="//n1:*[@styleCode]"> 

 

 <xsl:if test="@styleCode='Bold'"> 

      <xsl:element name='b'>     
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           <xsl:apply-templates/> 

      </xsl:element>  

 </xsl:if>  

 

 <xsl:if test="@styleCode='Italics'"> 

      <xsl:element name='i'>     

           <xsl:apply-templates/> 

      </xsl:element>  

 </xsl:if> 

 

 <xsl:if test="@styleCode='Underline'"> 

      <xsl:element name='u'>     

           <xsl:apply-templates/> 

      </xsl:element>  

 </xsl:if> 

 

    <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Italics') and not 
(contains(@styleCode, 'Underline'))"> 

      <xsl:element name='b'> 

  <xsl:element name='i'>     

           <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

      </xsl:element>  

    </xsl:if> 

 

    <xsl:if test="contains(@styleCode,'Bold') and contains(@styleCode,'Underline') and not 
(contains(@styleCode, 'Italics'))"> 

      <xsl:element name='b'> 

  <xsl:element name='u'>     

           <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

      </xsl:element>  

    </xsl:if> 
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    <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') and not 
(contains(@styleCode, 'Bold'))"> 

      <xsl:element name='i'> 

  <xsl:element name='u'>     

           <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

      </xsl:element>  

    </xsl:if> 

 

    <xsl:if test="contains(@styleCode,'Italics') and contains(@styleCode,'Underline') and 
contains(@styleCode, 'Bold')"> 

       <xsl:element name='b'> 

  <xsl:element name='i'> 

  <xsl:element name='u'>     

             <xsl:apply-templates/> 

  </xsl:element> 

  </xsl:element> 

       </xsl:element>  

    </xsl:if> 

 

 </xsl:template> 

 

<!--  Superscript or Subscript   --> 

 <xsl:template match="n1:sup"> 

      <xsl:element name='sup'>     

           <xsl:apply-templates/> 

      </xsl:element>  

 </xsl:template> 

 <xsl:template match="n1:sub"> 

      <xsl:element name='sub'>     

           <xsl:apply-templates/> 

      </xsl:element>  

 </xsl:template> 
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 <!--  Bottomline  --> 

     <xsl:template name="bottomline"> 

     <b><xsl:text>Signed by: </xsl:text></b> 

 <xsl:call-template name="getName"> 

           <xsl:with-param name="name"  

                select="/n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator/n1:assignedEntity/n1:assignedPerson/n1:name"/> 

        </xsl:call-template> 

        <xsl:text> on </xsl:text> 

        <xsl:call-template name="formatDate"> 

               <xsl:with-param name="date"  

                 select="//n1:ClinicalDocument/n1:legalAuthenticator/n1:time/@value"/> 

        </xsl:call-template> 

      </xsl:template> 

 

</xsl:stylesheet> 

B. Các lưu ý triển khai 

B.1. Tạo các tài liệu CDA 

Giới thiệu 

Các công cụ và kỹ thuật để tạo ra các tài liệu CDA đang ngày càng đa dạng: 

1. Ghi chép: hầu hết các tài liệu lâm sàng đều được tạo ra qua giao diện giọng nói. 
Ngày nay các nhà cung cấp thiết bị ghi chép đều có một sản phẩm đầu ra là định 
dạng CDA. Một số đang tích hợp xử lý ngôn ngữ tự nhiên để cung cấp các cấu 
trúc mã hóa trong các tài liệu CDA trong trường hợp được đọc ghi. 

2. EMR/EHR: nhiều nhà cung cấp bệnh án điện tử có khả năng cung cấp sản phẩm 
đầu ra định dạng CDA, mặc dù chỉ cung cấp theo yêu cầu chứ không phải là một 
tính năng tiêu chuẩn. Đối với EMR, CDA là một loại báo cáo tương đối đơn giản. 

3. Các biểu mẫu XML: một thế hệ các công cụ XML mới để tạo biểu mẫu có thể 
cung cấp sản phẩm đầu ra định dạng CDA. 

4. Cơ sở tri thức: ít nhất một nhà cung cấp lớn của Hoa Kỳ đã xây dựng được một 
chương trình biên tập CDA trên một cơ sở tri thức để nhập liệu có cấu trúc và có 
hướng dẫn. 
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5. Truy vấn động: tổng hợp động các tài liệu CDA được dùng trong một số ứng dụng 
phân phối trên thị trường để tạo ra các tài liệu từ những kho dữ liệu sẵn có như cơ 
sở dữ liệu kết quả xét nghiệm. Phương pháp này có thể được dùng kết hợp với bất 
kỳ phương pháp nào khác. 

Phụ lục này không đi xem xét các công cụ hay công nghệ cụ thể, mà được dự định 
trở thành một hướng dẫn tổng quan về việc sử dụng CDA trong quá trình tạo tài liệu. 

Trước khi bạn bắt đầu: tuân thủ RIM 

• các cấu trúc, từ vựng, các kiểu dữ liệu 

Tạo ra một thực thể tuân thủ CDA, theo định nghĩa, có nghĩa là thông tin chứa 
trong nó được định nghĩa bởi HL7 RIM. Bất kể bạn bắt đầu từ đâu hay phương pháp tạo 
tài liệu là gì, một khi bạn làm xong, thì các ngữ nghĩa của tài liệu được đưa lên máy tính 
sẽ là bản sao chép ý nghĩa từ mối quan hệ giữa các lớp của RIM, miền từ vựng và các 
kiểu dữ liệu của RIM phiên bản 3 được kiểm soát. Mọi hệ thống triển khai tạo ra CDA 
phải bắt đầu bằng việc kiểm tra xem các yêu cầu của tài liệu liên quan như thế nào với 
RIM, các kiểu dữ liệu và miền từ vựng. 

Tuy nhiên, RIM là một mô hình có tính trừu tượng cao và ghi nhận rất nhiều miền 
từ vựng rộng lớn. Trong khi việc so khớp với RIM là một điều kiện cần để tạo ra CDA, 
nó lại không đủ để xác định phương pháp tạo hoặc để điều khiển một giao diện với người 
dùng trong việc tạo tài liệu. 

Một tiêu chuẩn về trao đổi, không phải là tiêu chuẩn biên soạn. 

• Không nhất thiết phải sử dụng CDA để tạo tài liệu 

CDA là một tiêu chuẩn về dạng thức trao đổi của tài liệu lâm sàng. Lược đồ CDA 
có thể kiểm tra tính hợp lệ cho nhiều yêu cầu tuân thủ, nhưng sẽ là quá chung chung cho 
hầu hết các ứng dụng biên soạn. Nói chung, các tiêu chuẩn cho khả năng vận hành liên hệ 
thống và trao đổi diện rộng sẽ không trực tiếp điều khiển một GUI (giao diện người 
dùng) biên soạn. Xét trong phạm vi của miền CDA là chăm sóc y tế, các yêu cầu trao đổi 
tổng quát hóa sẽ chồng chéo với, nhưng không trùng khớp, các yêu cầu để điều khiển một 
giao diện biên soạn. 

Ví dụ, yêu cầu CDA về khả năng con người đọc được yêu cầu rằng một tờ mẫu 
duy nhất phải có thể trình diễn được nội dung y tế đã xác thực của bất kỳ tài liệu CDA 
nào. Nếu các phần tử CDA được định nghĩa trong lược đồ chung tương ứng với các đầu 
mục của một tài liệu, ví dụ <historyOfPresentIllness> (<tiền sử bệnh hiện tại>) hay 
<Subjective> (<Chủ quan>), thì tờ mẫu phải nhận biết được mỗi nhãn trong đó là các 
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nhãn ở mức độ đầu mục và trình diễn lại theo đó. Cách tiếp cận của CDA, định nghĩa 
<Section> (<đầu mục>) và khai báo kiểu đầu mục thông qua  miền từ vựng được mã hóa 
có nghĩa là CDA không chỉ có khả năng mở rộng thông qua các miền từ vựng duy trì bên 
ngoài, mà người thiết kế tài liệu cũng có sự linh hoạt trong việc tạo ra trật tự thứ bậc giữa 
các đầu mục và đặt tên cũng như dán nhãn chúng theo yêu cầu của địa phương, trong khi 
vẫn duy trì khả năng tương thích cho ngữ cảnh trao đổi. Do đó, mặc dù việc dán nhãn cụ 
thể khiến việc điều khiển các GUI (giao diện người sử dụng) dễ dàng hơn cho từng địa 
phương, khi việc thực hành có thể được giới hạn chặt chẽ hơn, thì CDA cần có cách tiếp 
cận tổng quát hơn. 

Cả hai bộ yêu cầu dành cho việc biên soạn và trao đổi cần được ghi nhận. Trong 
một cộng đồng quan tâm được xác định, ví dụ như một doanh nghiệp duy nhất, một tổ 
chức nghề nghiệp, hoặc trong một số trường hợp là các cơ quan quản lý y tế ở địa phương 
hoặc khu vực, có thể có các thỏa thuận chặt chẽ về dạng thức một tài liệu sao cho các 
định nghĩa về biên soạn và định nghĩa về trao đổi trùng khớp. Trừ khi và cho đến khi có 
một thỏa thuận toàn cầu, sẽ không thể có sự trao đổi trên phạm vi toàn cầu nếu không 
thừa nhận sự đa dạng của các yêu cầu địa phương. Đây là cách dài dòng để nói rằng CDA 
sẽ vẫn là một tiêu chuẩn trao đổi chung, và phải có các cách tiếp cận khác để định nghĩa 
các mục nhập dữ liệu và các yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ của việc tạo tài liệu. 

Cách tiếp cận tổng quát: Giới hạn hay chuyển thể 

• Giới hạn: tạo ra CDA hợp lệ trực tiếp từ hệ thống biên soạn và dùng một lược đồ 
không phải là CDA 

• Chuyển thể: ví dụ - tạo ra XML địa phương, so khớp với CDA 

Vì CDA không phải là một lược đồ biên soạn, có hai phương án logic để tạo ra các 
thực thể CDA hợp lệ. 

Phương án thứ nhất là thêm các ràng buộc vào lược đồ CDA để đặc tả thu được 
xác định một kiểu tài liệu cụ thể (xem phần trình bày dưới đây “Tạo ra CDA thông qua 
một lược đồ địa phương”). Có nhiều công nghệ hiện có để thêm các ràng buộc. Một biện 
pháp là chỉnh sửa chính lược đồ CDA thành một biến thể địa phương (địa 
phương.cda.xsd dưới đây). Việc chỉnh sửa có thể bao gồm giới hạn các cấp lồng ghép; 
giới hạn từ vựng và chuỗi, ví dụ yêu cầu rằng một đầu mục có mã LOINC là “Chủ thể” sẽ 
khởi tạo một phần thân tài liệu và được theo sau bởi một đầu mục có mã là “Mục tiêu”.  
Các điều chỉnh này có thể được biểu diễn trong Lược đồ W3C hoặc như các khai báo 
Xpath trong lược đồ địa phương. Các thực thể được kiểm tra hợp lệ theo phiên bản CDA 
địa phương bị giới hạn này, theo định nghĩa, cũng là các thực thể CDA hợp lệ. 
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Các biểu mẫu cũng là một dạng giới hạn. HL7 đang trong quá trình xác định một 
cơ chế biểu mẫu chính thức (xem Chữ "A" trong "CDA" (§ 1.2.2 )). 

Cách thứ hai là tạo ra một lược đồ địa phương rồi chuyển thể thực thể XML địa 
phương về CDA. 
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B.2. Các mã Tài liệu của LOINC 

Bảng sau được trích từ LOINC, Phiên bản 2.14, tháng 12 năm 2004, và bằng tập 
con có thang = “DOC” (và trạng thái <> “DEL”). Mô hình tài liệu của LOINC bao gồm 
một thành phần cho “kiểu dịch vụ” (được chuyển tải trong trường dữ liệu Component - 
Thành phần), “bối cảnh” (được chuyển tải trong trường dữ liệu System - Hệ thống), 
“miền chủ đề” (được chuyển tải trong trường Method_Type - Phương pháp _ Kiểu), và 
“đào tạo/trình độ chuyên môn” (cũng được chuyển tải trong trường Method_Type - 
Phương pháp_ Kiểu). 

Kiểu dịch vụ mô tả đặc điểm của kiểu dịch vụ hoặc hoạt động được cung cấp cho 
bệnh nhân (hoặc các chủ thể của dịch vụ khác) như được mô tả trong ghi chú. Các lớp 
con thông thường của dịch vụ là các kiểm tra, đánh giá, và quản lý. Khái niệm về chuỗi 
thời gian, ví dụ lúc đầu (tiếp nhận), lúc kết thúc (cho ra viện), được tổng hợp trên trục. 

Bối cảnh là dạng mở rộng khiêm tốn của định nghĩa thô của Các trung tâm dịch vụ 
chăm sóc và trợ giúp y tế (CMS) về bối cảnh. Bối cảnh không tương ứng với địa điểm, và 
địa điểm thường có ý nghĩa được định nghĩa tại địa phương hơn. 
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Miền chủ đề mô tả đặc điểm của chủ đề hay phân nhóm ghi chú y tế. Đào tạo/trình 
độ chuyên môn mô tả đặc điểm của chuyên ngành đào tạo hay trình độ chuyên môn của 
tác giả tài liệu. 

Bảng  147. Các mã tài liệu của LOINC 

Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34862-3 

ADMISSION 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ NHẬP VIỆN 

INPATIENT 
BỆNH NHÂN 
NỘI TRÚ 

ATTENDING PHYSICIAN.GENERAL 
MEDICINE 
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ.ĐA KHOA 

34744-3 

ADMISSION 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ NHẬP VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING 
ĐIỀU DƯỠNG 

34873-0 

ADMISSION 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ NHẬP VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 

34094-3 

ADMISSION 
HISTORY AND 
PHYSICAL NOTE 
LỊCH SỬ NHẬP 
VIỆN VÀ GHI CHÚ 
VỀ THỂ TRẠNG 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

CARDIOLOGY      
KHOA TIM MẠCH 
 

34763-3 ADMISSION 
HISTORY AND 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL MEDICINE  
ĐA KHOA 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

PHYSICAL NOTE 
LỊCH SỬ NHẬP 
VIỆN VÀ GHI CHÚ 
VỀ THỂ TRẠNG 

28615-3 

AUDIOLOGY 
STUDY 
NGHIÊN CỨU 
THÍNH HỌC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

  

18743-5 
AUTOPSY NOTE 
GHI CHÚ MỔ TỬ 
THI 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

33720-4 

BLOOD BANK 
CONSULT 
TRA CỨU NGÂN 
HÀNG MÁU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

  

34095-0 

COMPREHENSIVE 
HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
TIỀN SỬ ĐẦY ĐỦ 
& GHI CHÚ VỀ 
THỂ TRẠNG 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34096-8 

COMPREHENSIVE 
HISTORY AND 
PHYSICAL NOTE 
TIỀN SỬ ĐẦY ĐỦ 
& GHI CHÚ VỀ 
THỂ TRẠNG 

NURSING      
HOME 
ĐIỀU DƯỠNG 
TẠI NHÀ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34098-4 

CONFERENCE 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ HỘI THẢO 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34097-6 

CONFERENCE 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ HỘI THẢO 

NURSING      
HOME 
ĐIỀU DƯỠNG 
TẠI NHÀ 

{PROVIDER}              
 {NHÀ CUNG CẤP} 

24611-6 

CONFIRMATORY 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 
XÁC NHẬN 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34807-8 
CONSULTATION 
NOTE      
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OPHTHALMOLOGY 
KHOA MẮT 

34100-8 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

CRITICAL 
CARE UNIT 
ĐƠN VỊ CHĂM 
SÓC TÍCH 
CỰC 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34810-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OPTOMETRY 
ĐO THỊ LỰC 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34812-8 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OROMAXILLOFACIAL SURGERY 
NGOẠI RĂNG HÀM MẶT 

34814-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ORTHOPEDICS       
KHOA CHỈNH HÌNH 

34831-8 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RADIATION ONCOLOGY                          
XẠ TRỊ UNG THƯ 

34761-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GASTROENTEROLOGY      
KHOA TIÊU HÓA 

34099-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CARDIOLOGY     
 KHOA TIM MẠCH 

34833-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RECREATIONAL THERAPY      
ĐIỀU TRỊ THƯ GIÃN PHỤC HỒI 

34820-1 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHARMACY      
KHOA DƯỢC 

34822-7 
CONSULTATION 
NOTE       
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL MEDICINE AND 
REHABILITATION    
VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34835-9 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

REHABILITATION    
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

34824-3 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL THERAPY     
VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

34826-8 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PLASTIC SURGERY    
PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

34764-1 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL MEDICINE -  
ĐA KHOA 

34837-5 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RESPIRATORY THERAPY 
TRỊ LIỆU HÔ HẤP 

34803-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL HEALTH 
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

34816-9 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OTORHINOLARYNGOLOGY    
KHOA TAI MŨI HỌNG 

34783-1 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

KINESIOTHERAPY 
LIỆU PHÁP VẬN ĐỘNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34756-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

34788-0 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 

34102-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN  
 

34791-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY    
KHOA TÂM LÝ 
 

34103-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PULMONARY     
KHOA BỆNH PHỔI 

34795-5 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEPHROLOGY 
KHOA THẬN 

34758-3 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DERMATOLOGY      
KHOA DA LIỄU 

34760-9 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DIABETOLOGY     
KHOA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34798-9 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEUROSURGERY 
NGOẠI THẦN KINH 

34800-3 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NUTRITION+DIETETICS 
KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG 

34749-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

ANESTHESIA    
 
GÂY MÊ 

34781-5 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

INFECTIOUS DISEASE    
KHOA TRUYỀN NHIỄM 

34828-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY    
ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

34101-6 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

GENERAL MEDICINE  
 ĐA KHOA 

34104-0 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

{PROVIDER}             
{NHÀ CUNG CẤP} 

34785-6 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH 
SỨC KHỎE TÂM LÝ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34805-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ONCOLOGY 
KHOA UNG BƯỚU 

34797-1 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEUROLOGY    
KHOA THẦN KINH 

34879-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ENDOCRINOLOGY                        
KHOA NỘI TIẾT 

34839-1 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RHEUMATOLOGY                   
KHOA KHỚP 

34779-9 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

HEMATOLOGY+ONCOLOGY                          
HUYẾT HỌC VÀ UNG BƯỚU 

34777-3 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GYNECOLOGY     
PHỤ KHOA 

34776-5 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GERONTOLOGY     
LÃO KHOA 

34855-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL THERAPY 
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34853-2 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

VASCULAR SURGERY    
PHẪU THUẬT MẠCH MÁU 

34771-6 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL SURGERY     
NGOẠI TỔNG QUÁT 

34841-7 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL WORK       
CÔNG TÁC XÃ HỘI 

34845-8 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SPEECH THERAPY+AUDIOLOGY 
ÂM NGỮ TRỊ LIỆU + THÍNH HỌC 

11488-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34847-4 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 

34851-6 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

UROLOGY    
KHOA TIẾT NIỆU 

34849-0 
CONSULTATION 
NOTE        
GHI CHÚ TƯ VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

THORACIC SURGERY 
NGOẠI LỒNG NGỰC 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34865-6 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY          
KHOA TÂM THẦN 
 

34866-4 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY    
KHOA TÂM LÝ 

34872-2 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL WORK       
CÔNG TÁC XÃ HỘI 

34869-8 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHARMACY      
KHOA DƯỢC 

34864-9 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH                    
SỨC KHỎE TÂM LÝ 

28622-9 

DISCHARGE 
ASSESSMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ KHI RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

28574-2 
DISCHARGE NOTE 
GHI CHÚ RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}           
{NHÀ CUNG CẤP} 

11490-0 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

KẾT RA VIỆN 

28655-9 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ATTENDING PHYSICIAN       
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ      

18842-5 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34105-7 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

HOSPITAL 
{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

29761-4 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

34745-0 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34106-5 

DISCHARGE 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT RA VIỆN 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

PHYSICIAN     
 BÁC SĨ 

34902-7 

EDUCATION 
NOTE 
GHI CHÚ GIẢNG 
DẠY 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ   

GERONTOLOGY     
LÃO KHOA 

34897-9 

EDUCATION 
NOTE 
GHI CHÚ GIẢNG 
DẠY 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DIABETOLOGY     
KHOA NGHIÊN CỨU BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG 

34895-3 

EDUCATION 
NOTE 
GHI CHÚ GIẢNG 
DẠY 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34107-3 

EDUCATION 
PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
GIẢNG DẠY 

HOME 
HEALTH 
Y TẾ GIA 
ĐÌNH 

{PROVIDER}             
{NHÀ CUNG CẤP} 

34108-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
ĐÁNH GIÁ VÀ 
QUẢN LÝ 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34836-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

REHABILITATION    
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

34111-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

EMERGENCY 
DEPARTMENT 
KHOA CẤP 
CỨU 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34834-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RECREATIONAL THERAPY      
ĐIỀU TRỊ THƯ GIÃN PHỤC HỒI 

34759-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DERMATOLOGY      
KHOA DA LIỄU 

34842-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL WORK       
CÔNG TÁC XÃ HỘI 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

34113-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

NURSING      
HOME 
ĐIỀU DƯỠNG 
TẠI NHÀ 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34762-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GASTROENTEROLOGY     
KHOA TIÊU HÓA 

34840-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RHEUMATOLOGY                   
KHOA KHỚP 

34757-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

34112-3 EVALUATION 
AND 

INPATIENT 
BỆNH NHÂN 

{PROVIDER}              
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

NỘI TRÚ {NHÀ CUNG CẤP} 

34746-8 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

34754-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CRITICAL CARE     
ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC 

34772-4 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL SURGERY    
 NGOẠI TỔNG QUÁT 

34753-4 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

CARDIOLOGY      
KHOA TIM MẠCH 

224 
 



Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34752-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CARDIOLOGY      
KHOA TIM MẠCH 

34832-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RADIATION ONCOLOGY                          
XẠ TRỊ UNG THƯ 

34750-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ANESTHESIA    
GÂY MÊ 

34773-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ATTENDING PHYSICIAN.GENERAL 
SURGERY     
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ. NGOẠI TỔNG QUÁT  

34830-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PULMONARY     
KHOA BỆNH PHỔI 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

34778-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GYNECOLOGY     
PHỤ KHOA 

34838-3 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

RESPIRATORY THERAPY 
TRỊ LIỆU HÔ HẤP 

34780-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

HEMATOLOGY+ONCOLOGY                          
HUYẾT HỌC + UNG BƯỚU 

34109-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34854-0 EVALUATION 
AND 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 

VASCULAR SURGERY   
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

NGOẠI TRÚ  PHẪU THUẬT MẠCH MÁU 

34765-8 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL MEDICINE – 
 ĐA KHOA 

34819-3 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PATHOLOGY   
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH 

34801-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NUTRITION+DIETETICS 
KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG 

34823-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL MEDICINE AND 
REHABILITATION    
VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI 
CHỨC NĂNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34825-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL THERAPY     
VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

34827-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PLASTIC SURGERY    
PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

34829-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY   
 ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

34846-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SPEECH THERAPY+AUDIOLOGY 
ÂM NGỮ TRỊ LIỆU + THÍNH HỌC 

34848-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

34815-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ORTHOPEDICS       
KHOA CHỈNH HÌNH 

34852-4 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

UROLOGY    
KHOA TIẾT NIỆU 

34817-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OTORHINOLARYNGOLOGY    
KHOA TAI MŨI HỌNG 

34856-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ANTICOAGULATION     
CHỐNG ĐÔNG MÁU 

34857-3 EVALUATION 
AND 

{SETTING} SUBSTANCE ABUSE 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{BỐI CẢNH} NGHIỆN CHẤT 

34858-1 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PAIN MANAGEMENT 
KIỂM SOÁT ĐAU 

34859-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

HYPERLIPIDEMIA    
TĂNG LIPID MÁU 

34860-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

HYPERTENSION 
CAO HUYẾT ÁP 

34861-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DIABETOLOGY     
KHOA NGHIÊN CỨU BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34878-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

EMERGENCY MEDICINE 
KHOA CẤP CỨU 

34898-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ENDOCRINOLOGY 
KHOA NỘI TIẾT 

34905-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEUROLOGY 
KHOA THẦN KINH 

34850-8 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

THORACIC SURGERY 
NGOẠI LỒNG NGỰC 

34792-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY  
KHOA TÂM LÝ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

34766-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

GENERAL MEDICINE  
ĐA KHOA 

34767-4 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MEDICAL STUDENT.GENERAL 
MEDICINE  
SINH VIÊN Y KHOA.ĐA KHOA 

34768-2 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE.GENERAL MEDICINE  
ĐIỀU DƯỠNG.ĐA KHOA 

34769-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ATTENDING PHYSICIAN.GENERAL 
MEDICINE  
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ.ĐA KHOA 

34782-3 EVALUATION 
AND 

{SETTING} INFECTIOUS DISEASE    
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{BỐI CẢNH} BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

34784-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

KINESIOTHERAPY 
LIỆU PHÁP ĐỘNG HỌC  

34786-4 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH                    
SỨC KHỎE TÂM LÝ 

34821-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHARMACY      
KHOA DƯỢC 

34789-8 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34813-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OROMAXILLOFACIAL SURGERY 
NGOẠI RĂNG HÀM MẶT 

34802-9 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL HEALTH 
SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 

34811-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OPTOMETRY 
ĐO THỊ LỰC 

34808-6 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OPHTHALMOLOGY 
KHOA MẮT 

34806-0 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ONCOLOGY 
KHOA UNG BƯỚU 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

34804-5 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL THERAPY 
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

34794-8 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MULTIDISCIPLINARY 
LIÊN CHUYÊN KHOA 

34110-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

DIABETOLOGY    
KHOA NGHIÊN CỨU BỆNH TIỂU 
ĐƯỜNG 

34799-7 

EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEUROSURGERY 
NGOẠI THẦN KINH 

34796-3 EVALUATION 
AND 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NEPHROLOGY 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE      
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 

KHOA THẬN 

34787-2 

GROUP 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 
NHÓM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH                    
SỨC KHỎE TÂM LÝ 

34790-6 

GROUP 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 
NHÓM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 

34843-3 

GROUP 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 
NHÓM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL WORK       
CÔNG TÁC XÃ HỘI 

34114-9 

GROUP 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 
NHÓM 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34793-0 

GROUP 
COUNSELING 
NOTE            GHI 
CHÚ THAM VẤN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY    
KHOA TÂM LÝ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

NHÓM 

34774-0 

HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL SURGERY     
NGOẠI TỔNG QUÁT 

28626-0 

HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

11492-6 

HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34116-4 

HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

NURSING      
ĐIỀU DƯỠNG 
HOME 
VIỆN DƯỠNG 
LÃO 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

34115-6 

HISTORY & 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

MEDICAL STUDENT 
SINH VIÊN Y KHOA 

34117-2 

HISTORY AND 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ VỀ TIỀN 
SỬ & THỂ TRẠNG 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

18841-7 

HOSPITAL 
CONSULTATIONS 
TƯ VẤN CỦA 
BỆNH VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

  

28572-6 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 
 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

28654-2 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ATTENDING PHYSICIAN       
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ      

18735-1 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL THERAPY     
VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

18736-9 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

18737-7 INITIAL 
EVALUATION 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY    
ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

18738-5 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE      
 GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY    
KHOA TÂM LÝ 

18739-3 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL SERVICE 
DỊCH VỤ XÃ HỘI 

18734-4 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL THERAPY 
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

28581-7 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CHIROPRACTOR 
TRỊ LIỆU KÉO NẮN KHỚP XƯƠNG 

29753-1 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GIÁ BAN ĐẦU 

28636-9 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE      GHI CHÚ 
ĐÁNH GIÁ BAN 
ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

28635-1 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 

28621-1 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE PRACTITIONER 
ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH 

18763-3 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CONSULTING PHYSICIAN      
BÁC SĨ TƯ VẤN 

18740-1 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SPEECH THERAPY 
ÂM NGỮ TRỊ LIỆU 

34120-6 INITIAL OUTPATIENT  {PROVIDER}              
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

{NHÀ CUNG CẤP} 

34119-8 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

NURSING      
HOME 
ĐIỀU DƯỠNG 
GIA ĐÌNH 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34118-0 

INITIAL 
EVALUATION 
NOTE       
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ BAN ĐẦU 

HOME 
HEALTH 
Y TẾ GIA 
ĐÌNH 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34121-4 

INTERVENTIONAL 
PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
CAN THIỆP 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

  

34896-1 

INTERVENTIONAL 
PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
CAN THIỆP 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CARDIOLOGY      
KHOA TIM MẠCH 

34899-5 
INTERVENTIONAL 
PROCEDURE 
NOTE 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GASTROENTEROLOGY     
 KHOA TIÊU HÓA 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ THỦ TỤC 
CAN THIỆP 

34903-5 
NOTE 
GHI CHÚ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH                    
SỨC KHỎE TÂM LÝ 

34906-8 
NOTE 
GHI CHÚ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PASTORAL CARE 
CÔNG TÁC MỤC VỤ (Linh mục) 

11536-0 
NOTES 
CÁC GHI CHÚ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

34871-4 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY    
ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

34874-8 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 

34877-1 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

UROLOGY    
KHOA TIẾT NIỆU 

34870-6 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PLASTIC SURGERY    
PHẪU THUẬT THẨM MỸ 

34868-0 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ORTHOPEDICS       
KHOA CHỈNH HÌNH 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34818-5 
OPERATIVE NOTE 
GHI CHÚ PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OTORHINOLARYNGOLOGY    
KHOA TAI MŨI HỌNG 

34122-2 

PATHOLOGY  
KHOA BỆNH HỌC 
PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
BỆNH LÝ 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PATHOLOGY   
KHOA GIẢI PHẪU BỆNH 

34880-5 

POST-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
SAU PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE.SURGERY 
ĐIỀU DƯỠNG.NGOẠI KHOA 

34875-5 

POST-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
SAU PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 

34863-1 

POST-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL SURGERY     
NGOẠI TỔNG QUÁT 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
SAU PHẪU THUẬT 

34867-2 

POST-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
SAU PHẪU THUẬT 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

OPHTHALMOLOGY 
KHOA MẮT 

34881-3 

POST-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
SAU PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE.SURGERY 
ĐIỀU DƯỠNG.NGOẠI KHOA 

34123-0 

PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

ANESTHESIA    
GÂY MÊ 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34775-7 

PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL SURGERY     
NGOẠI TỔNG QUÁT 

34876-3 

PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SURGERY 
NGOẠI KHOA 

34751-8 

PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ANESTHESIA    
GÂY MÊ 

34809-4 
PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OPHTHALMOLOGY 
KHOA MẮT 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

34747-6 

PRE-OPERATIVE 
EVALUATION 
AND 
MANAGEMENT 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ VÀ QUẢN LÝ 
TRƯỚC PHẪU 
THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

28570-0 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

28625-2 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY    
ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

28577-5 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

11505-5 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

28575-9 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE PRACTITIONER 
ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH 

28580-9 

PROCEDURE 
NOTE 
GHI CHÚ VỀ THỦ 
TỤC 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CHIROPRACTOR 
TRỊ LIỆU KÉO NẮN KHỚP XƯƠNG 

18744-3 
STUDY REPORT 
BÁO CÁO NGHIÊN 
CỨU 

RESPIRATORY 
SYSTEM 
HỆ HÔ HẤP 

BRONCHOSCOPY 
NỘI SOI PHẾ QUẢN 

11510-5 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHOLOGY    
KHOA TÂM LÝ 

11508-9 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL THERAPY     
VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

11509-7 SUBSEQUENT {SETTING} PODIATRY   
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{BỐI CẢNH}  ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

11506-3 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

11507-1 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL THERAPY 
TRỊ LIỆU BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

11512-1 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SPEECH THERAPY 
ÂM NGỮ TRỊ LIỆU 

15507-7 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

EMERGENCY 
DEPARTMENT 
KHOA CẤP 
CỨU 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

18733-6 
SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

ATTENDING PHYSICIAN       
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ      
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

34904-3 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

MENTAL HEALTH                    
SỨC KHỎE TÂM LÝ 

34901-9 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

GENERAL MEDICINE 
 ĐA KHOA 

18764-1 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSE PRACTITIONER 
ĐIỀU DƯỠNG THỰC HÀNH 

34129-7 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

HOME 
HEALTH 
CHĂM SÓC Y 
TẾ GIA ĐÌNH 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34132-1 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

PHARMACY      
KHOA DƯỢC 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

34131-3 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

28656-7 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL SERVICE 
DỊCH VỤ XÃ HỘI 

34130-5 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

HOSPITAL 
BỆNH VIỆN 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

28617-9 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

34128-9 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

DENTISTRY   
 NHA KHOA 

34127-1 SUBSEQUENT 
EVALUATION 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 

DENTAL HYGIENIST 
KỸ THUẬT VIÊN NHA KHOA VỆ SINH 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

NGOẠI TRÚ RĂNG MIỆNG 

34126-3 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

CRITICAL 
CARE  UNIT 
ĐƠN VỊ CHĂM 
SÓC TÍCH 
CỰC 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34900-1 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL MEDICINE 
ĐA KHOA 

34125-5 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

HOME 
HEALTH 
CARE 
CHĂM SÓC Y 
TẾ GIA ĐÌNH 

CASE MANAGER 
QUẢN LÝ CA BỆNH 

28569-2 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CONSULTING PHYSICIAN      
BÁC SĨ TƯ VẤN 

18762-5 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CHIROPRACTOR 
TRỊ LIỆU KÉO NẮN KHỚP XƯƠNG 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GIÁ TIẾP SAU 

34124-8 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

CARDIOLOGY      
KHOA TIM MẠCH 

28627-8 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 

28623-7 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

34133-9 

SUBSEQUENT 
EVALUATION 
NOTE 
GHI CHÚ ĐÁNH 
GIÁ TIẾP SAU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34134-7 

SUPERVISORY 
NOTE 
GHI CHÚ GIÁM 
SÁT 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

ATTENDING PHYSICIAN       
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ      

34135-4 SUPERVISORY 
OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 

ATTENDING PHYSICIAN. 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

NOTE 
GHI CHÚ GIÁM 
SÁT 

NGOẠI TRÚ CARDIOLOGY      
BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ.TIM MẠCH 

34136-2 

SUPERVISORY 
NOTE 
GHI CHÚ GIÁM 
SÁT 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

ATTENDING PHYSICIAN      
.GASTROENTEROLOGY      
 BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ.TIÊU HÓA  

28624-5 

SURGICAL 
OPERATION NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PODIATRY    
ĐIỀU TRỊ BỆNH CHÂN 

28573-4 

SURGICAL 
OPERATION NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

11504-8 

SURGICAL 
OPERATION NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}             
{NHÀ CUNG CẤP} 

28583-3 

SURGICAL 
OPERATION NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 
PHẪU THUẬT 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY    
NHA KHOA 

34137-0 
SURGICAL 
OPERATION NOTE 
GHI CHÚ THỦ TỤC 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

PHẪU THUẬT 

34138-8 

TARGETED 
HISTORY AND 
PHYSICAL NOTE 
GHI CHÚ TIỀN SỬ 
VÀ THỂ TRẠNG 
CÓ MỤC TIÊU 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34139-6 

TELEPHONE 
ENCOUNTER 
NOTE 
GHI CHÚ GẶP 
QUA ĐIỆN THOẠI 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

34844-1 

TELEPHONE 
ENCOUNTER 
NOTE 
GHI CHÚ GẶP 
QUA ĐIỆN THOẠI 

OUTPATIENT  
BỆNH NHÂN 
NGOẠI TRÚ 

SOCIAL WORK       
CÔNG TÁC XÃ HỘI 

34748-4 

TELEPHONE 
ENCOUNTER 
NOTE 
GHI CHÚ GẶP 
QUA ĐIỆN THOẠI 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 

34140-4 

TRANSFER OF 
CARE REFERRAL 
NOTE 
GHI CHÚ GIỚI 
THIỆU CHUYỂN 
TRÁCH NHIỆM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}              
{NHÀ CUNG CẤP} 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

CHĂM SÓC 

34770-8 

TRANSFER 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT CHUYỂN 
VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

GENERAL MEDICINE 
ĐA KHOA 

18761-7 

TRANSFER 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT CHUYỂN 
VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

{PROVIDER}             
{NHÀ CUNG CẤP} 

28651-8 

TRANSFER 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT CHUYỂN 
VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

NURSING       
ĐIỀU DƯỠNG 

28616-1 

TRANSFER 
SUMMARIZATION 
NOTE 
GHI CHÚ TỔNG 
KẾT CHUYỂN 
VIỆN 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

34755-9 
TRANSFER 
SUMMARIZATION 
NOTE 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

CRITICAL CARE     
ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC 
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Mã 
LOINC 

COMPONENT 
(Type of Service) 
THÀNH PHẦN 
(Kiểu dịch vụ) 

SYSTEM 
(Setting) 

HỆ THỐNG 
(Bối cảnh) 

METHOD_TYPE (Subject Matter 
Domain and/or Training / Professional 

Level) 
PHƯƠNG PHÁP_KIỂU (Miền chủ đề 
và/hoặc Đào tạo/Trình độ chuyên môn) 

GHI CHÚ TỔNG 
KẾT CHUYỂN 
VIỆN 

28568-4 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

EMERGENCY 
DEPARTMENT 
KHOA CẤP 
CỨU 

PHYSICIAN      
BÁC SĨ 

28653-4 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SOCIAL SERVICE 
DỊCH VỤ XÃ HỘI 

28618-7 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

DENTISTRY   
 NHA KHOA 

28579-1 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PHYSICAL THERAPY     
VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

28578-3 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

OCCUPATIONAL THERAPY 
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

28571-8 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

SPEECH THERAPY 
ÂM NGỮ TRỊ LIỆU 

28628-6 
VISIT NOTE 
GHI CHÚ THĂM 
KHÁM 

{SETTING} 
{BỐI CẢNH} 

PSYCHIATRY             
KHOA TÂM THẦN 
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B.3. CDA và khả năng liên thông ngữ nghĩa 

Một mục tiêu dài hạn của CDA và các đặc tả khác trong họ Phiên bản 3 là ngày 
càng gia tăng sự “liên thông về ngữ nghĩa”, điều này có thể được định nghĩa theo khả 
năng của hai ứng dụng chia sẻ dữ liệu mà không cần đàm phán trước, sao cho khả năng 
hỗ trợ ra quyết định của mỗi ứng dụng tiếp tục hoạt động một cách đáng tin cậy trong quá 
trình xử lý các dữ liệu nhận được. 

CDA mong muốn đạt mức giới hạn cao nhất có thể tồn tại trong một tiêu chuẩn 
quốc tế. Khi chưa có sự thống nhất của quốc tế, và khi các trường hợp sử dụng trong các 
lĩnh vực khác nhau hiện vẫn chưa cho phép thống nhất, thì CDA vẫn cần phải bao hàm 
hết các trường hợp. Trong những lĩnh vực này, quá trình điều hòa và xây dựng sự đồng 
thuận đang diễn ra sẽ tiếp tục cho phép liên thông về ngữ nghĩa, và điều này sẽ được phản 
ánh trong các phiên bản tiếp theo của CDA. 

Mặc dù khung nghiệp vụ được cung cấp bởi RIM, CDA và Mô hình báo cáo y tế 
chung của HL7 là các thành phần hết sức quan trọng của việc liên thông ngữ nghĩa, hiện 
nay chúng vẫn chưa đầy đủ, đặc biệt khi xét đến sự thiếu hụt giải pháp thuật ngữ toàn 
cầu, và thực tế là mỗi thuật ngữ lại bị chồng chéo với mô hình RIM theo các phương thức 
khác nhau. Các giải pháp về thuật ngữ này không nằm trong phạm vi của CDA, và sẽ cần 
phải được tiếp cận trong các diễn đàn quốc gia và quốc tế khác nhau. 

B.4. Các thay đổi so với CDA phiên bản 1 

CDA phiên bản 1 đã trở thành một Tiêu chuẩn HL7 được ANSI phê duyệt vào 
tháng 11/2000, nó biểu diễn đặc tả đầu tiên được phát sinh từ Mô hình thông tin tham 
chiếu HL7 (RIM). Kể từ đó đến nay, RIM cũng như phương pháp luận dùng để tạo ra các 
đặc tả dựa trên RIM đã phát triển hoàn thiện hơn. Ngoài ra, các đơn vị áp dụng đầu tiên 
cũng đang đưa ra nhiều trường hợp sử dụng mới cần tích hợp thêm vào. 

Mô hình cơ bản của CDA phiên bản 2 về cơ bản không thay đổi. Một tài liệu CDA 
có một phần đầu và một phần thân. Phần thân chứa các đầu mục được lồng ghép. Các đầu 
mục này có thể được mã hóa qua các miền từ vựng tiêu chuẩn, và có thể chứa các 
“entries - mục nhập”. Các mục nhập của CDA Phiên bản 1 bao gồm dữ liệu dạng ký tự, 
đường liên kết hyperlink, và dữ liệu đa phương tiện. 

Các bước tiến bộ chính của CDA phiên bản 2 là cả phần đầu và phần thân đều 
được phát sinh hoàn toàn từ RIM, và có các loại mục nhập đa dạng hơn rất nhiều để sử 
dụng trong các đầu mục CDA. CDA Phiên bản 2 cho phép biểu diễn chính thống các nội 
dung y tế đạt đến mức độ được mô hình hóa trong RIM.  
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CDA Phiên bản 2 tận dụng sự gia tăng về trình độ chuyên môn của HL7 trong việc 
tạo ra các tiêu chuẩn XML dựa trên mô hình. Khi xét đến các phát triển của RIM và 
phương pháp luận phát triển của HL7 kể từ tháng 11/2000, thì đã có rất nhiều thay đổi 
giữa phiên bản CDA cũ và mới. 

B.4.1. Các thành phần bị phản đối 

Các thành phần sau đây được giữ lại để tương thích ngược với CDA phiên bản 1, 
và đã bị phản đối: 

• ClinicalDocument/copyTime (Tài liệu lâm sàng/Thời gian sao chép) 

• ClinicalDocument/authenticator/signatureCode/@code=”X” (Tài liệu lâm 
sàng/người xác thực/Mã chữ ký/@mã=”X”) 

• ClinicalDocument/legalAuthenticator/signatureCode/@code=”X” (Tài liệu lâm 
sàng/Người xác thực hợp pháp/Mã chữ ký/@mã=”X”) 

• ClinicalDocument/assignedAuthor/assignedAuthoringDevice/MaintainedEntity 
(Tài liệu lâm sàng/Tác giả được giao việc/Thiết bị biên soạn được giao việc/Đối 
tượng được duy trì). 

• ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/id (Tài liệu lâm sàng/bản 
ghi đích/Vai trò bệnh nhân/bệnh nhân/id). 

• linkHtml.name (liên kết HTML.tên) 

• table.border (bảng.đường viền), table.cellspacing (bảng.khoảng cách giữa các 
ô), table.cellpadding (bảng.khoảng cách giữa ô và nội dung bên trong) 

Không khuyến khích tiếp tục sử dụng các thành phần này. 

B.4.2. Sự tương ứng giữa CDA R1 và CDA R2 

Các bảng sau đây liệt kê các thành phần của CDA R1 và trình bày các thành phần 
tương ứng trong CDA R2. Trong một số trường hợp, như khi CDA R1 không rõ ràng 
hoặc khi một thành phần tham gia của CDA R1 được phân tách thành nhiều thành phần 
tham gia trong CDA R2, bảng so khớp chính thức có thể cần xét cả cách sử dụng tại địa 
phương. Trong các trường hợp như vậy, các hướng dẫn sẽ được cung cấp thay cho các 
nguyên tắc chính thống. 

Bảng  148. Sự tương ứng về từ vựng của CDA R1 và CDA R2 

258 
 



Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

clinical_document_header / 
document_type_cd <= 
DocumentType 
(2.16.840.1.113883.6.1.10870) 
(CWE) 

ClinicalDocument / code <= 
DocumentType 
(2.16.840.1.113883.6.1) (CWE) 

  

clinical_document_header / 
confidentiality_cd <= 
ServiceConfidentiality 
(2.16.840.1.113883.5.10228) 
(CWE) 

ClinicalDocument / 
confidentialityCode <= 
x_BasicConfidentialityKind 
(2.16.840.1.113883.5.25) (CWE) 

• Loại bỏ “C”, “D”, “I”, 
“S”, “T” khỏi bộ giá 
trị 

• Thêm “V” vào bộ giá 
trị 

clinical_document_header / 
document_relationship / 
document_relationship.type_cd 
<= ServiceRelationship 
(2.16.840.1.113883.5.10317) 
(CNE) 

ClinicalDocument / 
relatedDocument / @typeCode 
<= x_ActRelationshipDocument 
(2.16.840.1.113883.5.1002) 
(CNE) 

• Thêm “XFRM” vào 
bộ giá trị 

clinical_document_header / 
fulfills_order / 
fulfills_order.type_cd <= 
ServiceRelationship 
(2.16.840.1.113883.5.10317) 
(CNE) 

ClinicalDocument / 
inFulfillmentOf / @typeCode <= 
FLFS 
(2.16.840.1.113883.5.1002) 
(CNE) 

• Không có sự thay đổi 
trong bộ giá trị 

clinical_document_header / 
patient_encounter / 
practice_setting_cd <= 
PracticeSetting 
(2.16.840.1.113883.5.10588) 
(CWE) 

ClinicalDocument / 
componentOf / 
encompassingEncounter / 
location / healthCareFacility / 
code <= 
ServiceDeliveryLocationRoleTy
pe (2.16.840.1.113883.5.111) 
(CWE) 

  

clinical_document_header / ClinicalDocument / authenticator • Giá trị cố định được 
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Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

authenticator / 
authenticator.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

/ @typeCode <= AUTHEN 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

thay đổi từ “VRF” 
thành “AUTHEN” 

clinical_document_header / 
authenticator / signature_cd <= 
ServiceActorSignature 
(2.16.840.1.113883.5.10282) 
(CNE) 

ClinicalDocument / authenticator 
/ signatureCode <= 
ParticipationSignature 
(2.16.840.1.113883.5.89) (CNE) 

• Giá trị “X” đã bị phản 
đối 

clinical_document_header / 
authenticator / person / 
person_name / 
person_name.type_cd <= 
PersonNamePurpose 
(2.16.840.1.113883.5.200) 
(CWE) 

ClinicalDocument / authenticator 
/ assignedEntity / assignedPerson 
/ name / @use <= 
PersonNameUse 
(2.16.840.1.113883.5.45) (CNE) 

• Miền từ vựng đã thay 
đổi từ CWE thành 
CNE. Bộ giá trị trong 
CDA R2 bao gồm các 
giá trị CDA R1 được 
liệt kê (“A”, “C”, “I”, 
“L”, “R”). Việc dịch 
từ CDA R1 sang CDA 
R2 có thể cần đánh 
dấu địa phương cho 
nơi bộ giá trị CDA R1 
được mở rộng. 

clinical_document_header / 
legal_authenticator / 
authenticator.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

ClinicalDocument / 
legalAuthenticator / @typeCode 
<= LA (2.16.840.1.113883.5.90) 
(CNE) 

• Giá trị cố định được 
đổi từ “SPV” sang 
“AUTHEN”. 

clinical_document_header / 
legal_authenticator / 
signature_cd <= 
ServiceActorSignature 
(2.16.840.1.113883.5.10282) 

ClinicalDocument / 
legalAuthenticator / 
signatureCode <= 
ParticipationSignature 

• Giá trị “X” đã bị phản 
đối. 
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Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

(CNE) (2.16.840.1.113883.5.89) (CNE) 

clinical_document_header / 
intended_recipient / 
intended_recipient.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

ClinicalDocument / 
intendedRecipient / @typeCode 
<= x_InformationRecipient 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Bổ sung thêm “PRCP” 
vào bộ giá trị 

clinical_document_header / 
originator / originator.type_cd 
<= ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

ClinicalDocument / author / 
@typeCode <= AUT 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Không có sự thay đổi 
nào trong bộ giá trị 

clinical_document_header / 
originating_organization / 
originating_organization.type_c
d <= ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

ClinicalDocument / custodian / 
@typeCode <= CST 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Không có sự thay đổi 
nào trong bộ giá trị 

clinical_document_header / 
transcriptionist / 
transcriptionist.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) 

ClinicalDocument / dataEnterer / 
@typeCode <= ENT 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Không có sự thay đổi 
nào trong bộ giá trị 

clinical_document_header / 
provider / provider.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CNE) (Value set "ASS", 
"CON", "PRF") 

ClinicalDocument / serviceEvent 
/ performer / @typeCode <= 
x_ServiceEventPerformer 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 
(Value set "PRF", "PPRF", 
"SPRF") 
ClinicalDocument / 
encompassingEncounter / 

• Nhà cung cấp trong 
CDA R1 đã được 
phân tách thành ba 
thành phần tham gia 
tách biệt. Cách sử 
dụng CDA R1 của địa 
phương có thể được 
dùng để xác định 
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Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

responsibleParty / @typeCode 
<= RESP 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 
ClinicalDocument / 
encompassingEncounter / 
encounterParticipant / 
@typeCode <= 
x_EncounterParticipant 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 
(Value set "ADM", "ATND", 
"CON" , "DIS" , "REF") 

chính xác thành phần 
tương ứng. 

• Giá trị “ASS” trong 
CDA R1 tương ứng 
với giá trị “SPRF” 
trong CDA R2. 

clinical_document_header / 
provider / function_cd <= 
ServiceActorFunction 
(2.16.840.1.113883.5.10267) 
(CWE) 

ClinicalDocument / serviceEvent 
/ performer / functionCode <= 
ParticipationFunction 
(2.16.840.1.113883.5.88) (CWE) 

  

clinical_document_header / 
service_actor / 
service_actor.type_cd <= 
ServiceActor 
(2.16.840.1.113883.5.10246) 
(CWE) 

ClinicalDocument / participant / 
@typeCode <= ParticipationType 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Miền từ vựng đã thay 
đổi từ CWE sang 
CNE. Các bản dịch từ 
CDA R1 sang CDA 
R2 có thể cần đánh 
dấu địa phương cho 
nơi bộ giá trị CDA R1 
được mở rộng. 

clinical_document_header / 
service_actor / signature_cd <= 
ServiceActorSignature 
(2.16.840.1.113883.5.10282) 
(CNE) 

ClinicalDocument / authenticator 
/ signatureCode <= 
ParticipationSignature 
(2.16.840.1.113883.5.89) (CNE) 

• Giá trị “X” đã bị phản 
đối 

clinical_document_header / 
patient / 
administrative_gender_cd <= 

ClinicalDocument / recordTarget 
/ patientRole / patient / 
administrativeGenderCode <= 
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Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

AdministrativeGender 
(2.16.840.1.113883.5.1) (CWE) 

AdministrativeGender 
(2.16.840.1.113883.5.1) (CWE) 

clinical_document_header / 
originating_device / 
originating_device.type_cd <= 
ServiceTargetType 
(2.16.840.1.113883.5.10285) 
(CNE) 

ClinicalDocument / author / 
@typeCode <= AUT 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Giá trị “ODV” trong 
CDA R1 so khớp với 
giá trị “AUT” trong 
CDA R2 

clinical_document_header / 
originating_device / device / 
responsibility / 
responsibility.type_cd <= 
MaterialResponsibility 
(2.16.840.1.113883.5.10416) 
(CWE) 

ClinicalDocument / author / 
assignedAuthor / 
assignedAuthoringDevice / 
asMaintainedEntity / 
@classCode <= MNT 
(2.16.840.1.113883.5.110) 
(CNE) 

• Miền từ vựng đã thay 
đổi từ CWE sang 
CNE. Bộ giá trị trong 
CDA R2 bao gồm các 
giá trị CDA R1 được 
liệt kê (“MNT”). Các 
bản dịch từ CDA R1 
sang CDA R2 có thể 
cần đánh dấu địa 
phương cho nơi bộ giá 
trị trong CDA R1 
được mở rộng. 

clinical_document_header / 
service_target / 
service_target.type_cd <= 
ServiceTargetType 
(2.16.840.1.113883.5.10285) 
(CWE) 

ClinicalDocument / participant / 
@typeCode <= ParticipationType 
(2.16.840.1.113883.5.90) (CNE) 

• Miền từ vựng đã thay 
đổi từ CWE sang 
CNE. Các bản dịch từ 
CDA R1 sang CDA 
R2 có thể cần đánh 
dấu địa phương cho 
nơi bộ giá trị trong 
CDA R1 được mở 
rộng. 

section / caption / caption_cd 
(CWE) 

section / code <= 
DocumentSectionType 
(2.16.840.1.113883.6.1) (CWE) 

• Xem thêm 
caption/caption_cd 
(tiêu đề/tiêu đề_cd) 
trong hàng tiếp theo. 

263 
 



Từ vựng của CDA R1 Từ vựng tương ứng trong CDA 
R2 

Ghi chú 

Tiêu đề của một đầu 
mục tương ứng với 
CDA R2 theo cách 
khác với các lời tựa 
khác. 

caption / caption_cd (CWE) 
@styleCode <= StyleType 
(2.16.840.1.113883.19.5.1) 
(CWE) 

• Xem thêm 
section/caption/captio
n_cd (đầu mục/tiêu 
đề/tiêu đề_cd) trong 
hàng trên. Tiêu đề của 
một đầu mục tương 
ứng với CDA R2 theo 
cách khác với các tiêu 
đề khác. 

 

Bảng  149. Sự tương ứng trong Phần đầu của CDA R1 và CDA R2 

Thành phần trong CDA R1 
Thành phần tương ứng trong 

CDA R2  Ghi chú 

levelone ClinicalDocument   

levelone / 
clinical_document_header 

NOT PRESENT 
KHÔNG CÓ 

• Nhãn bao gói phần đầu 
không còn tồn tại 

clinical_document_header / id ClinicalDocument / id   

clinical_document_header / 
set_id 

ClinicalDocument / setId   

clinical_document_header / 
version_nbr 

ClinicalDocument / 
versionNumber 

  

clinical_document_header / 
document_type_cd 

ClinicalDocument / code   
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

clinical_document_header / 
service_tmr 

ClinicalDocument / 
documentationOf / serviceEvent 
/ effectiveTime 

• Kiểu dữ liệu GTS trong 
CDA R1 đã bị giới hạn 
thành một khoảng thời 
gian trong CDA R2. Có 
thể sử dụng đánh dấu địa 
phương khi nào cần 
chuyển tải thông tin 
phức tạp hơn. 

clinical_document_header / 
origination_dttm 

ClinicalDocument / 
effectiveTime 

  

clinical_document_header / 
copy_dttm 

ClinicalDocument / copyTime   

clinical_document_header / 
confidentiality_cd 

ClinicalDocument / 
confidentialityCode 

• Tập hợp các phần tử 
thay đổi từ [0..*] sang 
[0..1]. CDA R1 biểu thị 
tất cả các cờ hiệu bảo 
mật trong phần đầu, và 
sau đó chúng được tham 
chiếu đến từ trong phần 
thân. CDA R2 biểu diễn 
sự bảo mật trong phần 
đầu, và cho phép bị ghi 
đè thay thế trong phần 
thân. 

clinical_document_header / 
document_relationship 

ClinicalDocument / 
relatedDocument 

  

document_relationship / 
document_relationship.type_c
d 

relatedDocument / @typeCode   

document_relationship / relatedDocument /   
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

related_document parentDocument 

document_relationship / 
related_document / id 

relatedDocument / 
parentDocument / id 

  

document_relationship / 
related_document / set_id 

relatedDocument / 
parentDocument / setId 

  

document_relationship / 
related_document / 
version_nbr 

relatedDocument / 
parentDocument / 
versionNumber 

  

clinical_document_header / 
fulfills_order 

ClinicalDocument / 
inFulfillmentOf 

  

fulfills_order / 
fulfills_order.type_cd 

inFulfillmentOf / @typeCode   

fulfills_order / order inFulfillmentOf / order   

fulfills_order / order / id inFulfillmentOf / order / id   

clinical_document_header / 
patient_encounter 

ClinicalDocument / 
componentOf / 
encompassingEncounter 

  

patient_encounter / id encompassingEncounter / id   

patient_encounter / 
practice_setting_cd 

encompassingEncounter / 
location / healthCareFacility / 
code 

  

patient_encounter / 
encounter_tmr 

encompassingEncounter / 
effectiveTime 

  

patient_encounter / 
service_location 

encompassingEncounter / 
location / healthCareFacility 
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

patient_encounter / 
service_location / id 

encompassingEncounter / 
location / healthCareFacility / id 

  

patient_encounter / 
service_location / addr 

encompassingEncounter / 
location / healthCareFacility / 
location / addr 

  

clinical_document_header / 
authenticator 

ClinicalDocument / 
authenticator 

• Kiểu dữ liệu khoảng thời 
gian trong CDA R1 đã 
được giới hạn đến một 
điểm thời gian trong 
CDA R2. Có thể dùng 
các đánh dấu địa phương 
khi cần chuyển tải thông 
tin phức tạp hơn. 

authenticator / 
authenticator.type_cd 

authenticator / @typeCode   

authenticator / 
participation_tmr 

authenticator / time   

authenticator / signature_cd authenticator / signatureCode 

• CDA R1 biểu diễn 
người chứng thực dự 
kiến (mã chữ ký là’ X”) 
hoặc thực tế (mã chữ ký 
là “S”). CDA R2 chỉ 
biểu diễn một người 
chứng thực thực tế, do 
đó đã phản đối giá trị 
“X”. 

authenticator / person 
authenticator / assignedEntity / 
assignedPerson 

  

authenticator / person / id authenticator / assignedEntity /   
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

id 

authenticator / person / 
person_name 

authenticator / assignedEntity / 
assignedPerson / name 

  

authenticator / person / 
person_name / effective_tmr 

authenticator / assignedEntity / 
assignedPerson / name / 
validTime 

  

authenticator / person / 
person_name / nm 

authenticator / assignedEntity / 
assignedPerson / name 

  

authenticator / person / 
person_name / 
person_name.type_cd 

authenticator / assignedEntity / 
assignedPerson / name / @use 

  

authenticator / person / addr 
authenticator / assignedEntity / 
addr / 

  

authenticator / person / 
telecom 

authenticator / assignedEntity / 
telecom 

  

clinical_document_header / 
legal_authenticator 

ClinicalDocument / 
legalAuthenticator 

  

legal_authenticator / 
legal_authenticator.type_cd 

legalAuthenticator / @typeCode   

legal_authenticator / 
participation_tmr 

legalAuthenticator / time 

• Kiểu dữ liệu khoảng thời 
gian trong CDA R1 đã 
bị giới hạn thành một 
điểm thời gian trong 
CDA R2. Có thể dùng 
đánh dấu địa phương khi 
cần chuyển tải thông tin 
phức tạp hơn. 
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

legal_authenticator / 
signature_cd 

legalAuthenticator / 
signatureCode 

• CDA R1 biểu diễn 
người chứng thực hợp 
pháp dự kiến (mã chữ ký 
là “X”) hoặc thực tế (mã 
chữ ký là “S”). CDA R2 
chỉ biểu diễn người 
chứng thực hợp pháp 
thực tế, do đó đã phản 
đối giá trị “X”. 

legal_authenticator / person 
legalAuthenticator / 
assignedEntity / assignedPerson 

  

clinical_document_header / 
intended_recipient 

ClinicalDocument / 
intendedRecipient 

  

intended_recipient / 
intended_recipient.type_cd 

intendedRecipient / @typeCode   

clinical_document_header / 
originator 

ClinicalDocument / author   

originator / originator.type_cd author / @typeCode   

originator / participation_tmr author / time 

• Kiểu dữ liệu khoảng thời 
gian trong CDA R1 đã 
bị giới hành thành điểm 
thời gian trong CDA R2. 
Có thể dùng đánh dấu 
địa phương khi cần 
chuyển tải thông tin 
phức tạp hơn. 

clinical_document_header / 
originating_organization 

ClinicalDocument / author 
ClinicalDocument / custodian 

• Originating_organizatio
n (tổ chức khởi đầu) 
trong CDA R1 tương 
ứng với người xác định 
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

phạm của vai trò tác giả 
VÀ tổ chức giám hộ, vì 
nó phục vụ được cả hai 
mục đích này trong R1 

originating_organization / 
originating_organization.type_
cd 

custodian / @typeCode   

originating_organization / 
organization 

author / assignedAuthor / 
representedOrganization 
custodian / assignedCustodian / 
representedCustodianOrganizati
on 

  

originating_organization / 
organization / id 

author / assignedAuthor / 
representedOrganization / id 
custodian / assignedCustodian / 
representedCustodianOrganizati
on / id 

  

originating_organization / 
organization / organization.nm 

author / assignedAuthor / 
representedOrganization / name 
custodian / assignedCustodian / 
representedCustodianOrganizati
on / name 

  

originating_organization / 
organization / addr 

author / assignedAuthor / 
representedOrganization / addr 
custodian / assignedCustodian / 
representedCustodianOrganizati
on / addr 

  

clinical_document_header / 
transcriptionist 

ClinicalDocument / dataEnterer   
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

transcriptionist / 
transcriptionist.type_cd 

dataEnterer / @typeCode   

transcriptionist / 
participation_tmr 

dataEnterer / time 

• Kiểu dữ liệu khoảng thời 
gian trong CDA R1 đã 
bị giới hạn thành điểm 
thời gian trong CDA R2. 
Có thể đánh dấu địa 
phương khi cần chuyển 
tải thông tin phức tạp 
hơn. 

clinical_document_header / 
provider 

ClinicalDocument / 
serviceEvent / performer 
ClinicalDocument / 
encompassingEncounter / 
responsibleParty 
ClinicalDocument / 
encompassingEncounter / 
encounterParticipant 

• Nhà cung cấp trong 
CDA R1 đã được phân 
tách thành ba thành phần 
tham gia khác biệt. Cách 
sử dụng địa phương của 
CDA R1 có thể được sử 
dụng để xác định chính 
xác thành phần tương 
ứng. 

clinical_document_header / 
service_actor 

ClinicalDocument / participant 

• Ngoài ra, cũng có thể 
tương ứng với một trong 
các thành phần tham gia 
mới cụ thể hơn (ví dụ, 
người cung cấp thông 
tin, người thực hiện, Bên 
chịu trách nhiệm, người 
tham gia cuộc thăm 
khám) tùy theo cách sử 
dụng tại địa phương. 

service_actor / 
service_actor.type_cd 

participant / @typeCode   
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

service_actor / 
participation_tmr 

participant / time   

service_actor / signature_cd authenticator / signatureCode 

• Cách sử dụng tại địa 
phương của CDA R1 có 
thể xác định xem các 
chữ ký của người thực 
hiện dịch vụ (service 
actor) có thể được phản 
ánh như những người 
xác thực bổ sung trong 
CDA R2 hay không. 

clinical_document_header / 
patient 

ClinicalDocument / 
recordTarget 

  

patient / patient.type_cd recordTarget / @typeCode   

patient / participation_tmr 
NOT PRESENT 
KHÔNG CÓ 

• Có thể sử dụng đánh dấu 
địa phương để cho phép 
so khớp trong trường 
hợp cần thiết. 

patient / person 
recordTarget / patientRole / 
patient 

  

patient / person / id 
recordTarget / patientRole / 
patient / id 

  

patient / is_known_by recordTarget / patientRole   

patient / is_known_by / id recordTarget / patientRole / id   

patient / is_known_by / 
is_known_to 

recordTarget / patientRole / 
providerOrganization 

• CDA R1 cho phép có 
nhiều quan hệ 
is_known_by (được biết 
qua/bởi), mỗi quan hệ 
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

trong đó lại có quan hệ 
is_known_to (được  ai 
biết) của riêng nó. CDA 
R2 chỉ có duy nhất một 
Tổ chức nhà cung cấp. 
Khi CDA R1 liệt kê 
nhiều tổ chức, tổ chức 
nào đồng thời là tổ chức 
giám hộ thì sẽ tương ứng 
với Tổ chức nhà cung 
cấp. Các giá trị khác có 
thể được mô hình hóa 
qua các đánh dấu địa 
phương. 

patient / is_known_by / 
is_known_to / id 

recordTarget / patientRole / 
providerOrganization / id 

  

patient / birth_dttm 
recordTarget / patientRole / 
patient / birthTime 

  

patient / 
administrative_gender_cd 

recordTarget / patientRole / 
patient / 
administrativeGenderCode 

  

clinical_document_header / 
originating_device 

ClinicalDocument / author   

originating_device / 
originating_device.type_cd 

author / @typeCode   

originating_device / 
participation_tmr 

author / time 

• Kiểu dữ liệu khoảng thời 
gian trong CDA R1 đã 
được giới hạn thành 
điểm thời gian trong 
CDA R2. Có thể dùng 
đánh dấu địa phương 
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Thành phần trong CDA R1 Thành phần tương ứng trong 
CDA R2  

Ghi chú 

nếu cần chuyển tải thông 
tin phức tạp hơn. 

originating_device / device author / assignedAuthor   

originating_device / device / id author / assignedAuthor / id   

originating_device / device / 
responsibility 

author / assignedAuthor / 
assignedAuthoringDevice / 
asMaintainedEntity 

  

originating_device / device / 
responsibility / 
responsibility.type_cd 

author / assignedAuthor / 
assignedAuthoringDevice / 
asMaintainedEntity / 
@classCode 

  

originating_device / device / 
responsibility / 
responsibility_tmr 

author / assignedAuthor / 
assignedAuthoringDevice / 
asMaintainedEntity / 
effectiveTime 

  

clinical_document_header / 
service_target 

ClinicalDocument / participant 

• Ngoài ra, cũng có thể 
tương ứng với một trong 
các thành phần tham gia 
mới cụ thể hơn (ví dụ 
người cung cấp thông 
tin, người thực hiện, Bên 
chịu trách nhiệm, người 
tham gia cuộc gặp) tùy 
theo cách sử dụng tại địa 
phương. 

service_target / 
service_target.type_cd 

participant / @typeCode   

service_target / 
participation_tmr 

participant / time   
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Bảng  150. Sự tương ứng trong phần thân giữa CDA R1 và CDA R2 

Thành phần trong 
CDA R1 

Thành phần tương 
ứng trong CDA R2 

Ghi chú 

levelone / body / 
non_xml 

ClinicalDocument / 
component / 
nonXMLBody 

  

levelone / body / section 

ClinicalDocument / 
component / 
structuredBody / 
section 

  

section / @originator section / author 

• Trong CDA R1, tất cả các tác giả đều 
được liệt kê trong phần đầu,và sau đó 
được tham chiếu đến từ phần thân. Trong 
CDA R2, các tác giả được liệt kê trong 
phần đầu truyền dẫn đến phần thân và có 
thể bị ghi đè thay thế trong phần thân 
(như mô tả trong mục “ngữ cảnh CDA”). 

section / 
@confidentiality 

section / 
confidentialityCode 

• In CDA R1, all confidentiality 
values are listed in the header, and then 
referenced from the body. In CDA R2, 
confidentiality listed in the header 
propagates to the body where it can be 
overridden (as described in "CDA 
Context"). 

• Trong CDA R1, toàn bộ các giá trị bảo 
mật được liệt kê trong phần đầu, và sau 
đó được tham chiếu từ phần thân. Trong 
CDA R2, mức độ bảo mật được liệt kê 
trong phần đầu sẽ truyền dẫn đến phần 
thân và có thể bị ghi đè trong phần thân 
(như mô tả trong phần “Ngữ cảnh CDA”). 

section / @xml:lang section /   
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Thành phần trong 
CDA R1 

Thành phần tương 
ứng trong CDA R2 

Ghi chú 

languageCode 

section / caption section / title   

section / caption / link 
NOT PRESENT 
KHÔNG CÓ 

• Cách sử dụng tại địa phương có thể xác 
định có tương ứng với linkHtml (liên kết 
HTML) trong khối thuyết minh của CDA 
R2 hay không 

section / caption / 
caption_cd 

section / code 

• Xem thêm phần caption/caption_cd (tiêu 
đề/tiêu đề_cd) trong hàng dưới. Tiêu đề 
của một đầu mục tương ứng với CDA R2 
theo cách khác các tiêu đề khác. 

@originator 
SEE COMMENTS 
XEM PHẦN GHI 
CHÚ 

• Trong CDA R2, tác giả của mỗi đầu mục 
áp dụng cho cả khối thuyết minh. Các 
mục nhập được lồng ghép với thành phần 
tham gia tác giả liên kết có thể tham chiếu 
vào khối thuyết minh nếu cần gán quyền 
tác giả cho một phát biểu cụ thể.  

@confidentiality 
NOT PRESENT 
KHÔNG CÓ 

• Không thể gán mức độ bảo mật cho các 
cấp dưới cấp đầu mục 

@xml:lang @language 
• Thuộc tính ngôn ngữ có chức năng giống 

như trong CDA R1 

content content   

link linkHtml 

• Nhãn đường liên kết trong CDA R1 
không còn tồn tại. Nó có một phần tử con 
bắt buộc là link_html, và phần tử này 
tương ứng với linkHtml (liên kết HTML) 
của CDA R2. 

coded_entry section / entry / act   
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Thành phần trong 
CDA R1 

Thành phần tương 
ứng trong CDA R2 

Ghi chú 

coded_entry / 
coded_entry.id 

section / entry / act / 
id 

  

coded_entry / 
coded_entry.value 

section / entry / act / 
code 

  

observation_media 
section / entry / 
observationMedia 

• Sử dụng nhãn renderMultiMedia (trình 
diễn dữ liệu đa phương tiện) trong khối 
thuyết minh để tham chiếu đến một mục 
nhập observationMedia (Phương tiện 
quan sát). 

observation_media / 
observation_media.id 

section / entry / 
observationMedia / 
id  

observation_media / 
observation_media.value 

section / entry / 
observationMedia / 
value  

local_markup 
SEE COMMENTS 
XEM PHẦN GHI 
CHÚ 

• Đánh dấu địa phương không được sử 
dụng trong khối thuyết minh CDA R2 đặc 
biệt nếu chúng có thể làm nhiễu khả năng 
của các hệ thống không thể nhận diện 
đúng dấu địa phương để trình diễn tài liệu 
một cách hợp lý. Các phần mở rộng 
không gian tên nước ngoài có thể được sử 
dụng bên ngoài khối thuyết minh (như mô 
tả trong “Khả năng mở rộng của CDA”). 

caption caption   

caption / caption_cd @styleCode 

• Xem thêm section/caption/caption_cd 
(đầu mục/tiêu đề/tiêu đề_cd) trong hàng 
trên. Tiêu đề của đầu mục tương ứng với 
CDA R2 theo cách khác các tiêu đề khác. 
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Thành phần trong 
CDA R1 

Thành phần tương 
ứng trong CDA R2 

Ghi chú 

paragraph paragraph   

list list   

table table 

• Mô hình nội dung bảng của CDA R2 
không còn chứa phần tử “tr”. Phần tử này 
hiện được bao bọc trong một phần tử 
“tbody”. 
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