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1. Giới thiệu 

1.1 Tổng quát 

Mô hình thông tin tham chiếu (RIM) của Tiêu chuẩn Health Level (HL7) là một 
mô hình tĩnh bao gồm các thông tin về sức khỏe và y tế trong phạm vi các hoạt động 
phát triển tiêu chuẩn HL7. Đó là quan điểm đồng nhất về thông tin kết hợp từ góc nhìn 
của các tổ công tác của HL7 và các chi nhánh quốc tế của HL7. RIM là nguồn cuối 
cùng cho tất cả các tiêu chuẩn đặc tả giao thức HL7 phiên bản 3.0 tham chiếu và lấy 
các nội dung thông tin liên quan của chúng. 

1.1.1 Lịch sử phát triển RIM 

Quá trình phát triển HL7 RIM bắt đầu từ tháng 4 năm 1996. Phiên bản công bố 
lần đầu tiên của RIM được Ban điều hành kỹ thuật HL7 chấp nhận tại cuộc họp tổ 
công tác tháng 1 năm 1997. Phiên bản này được biết đến với tên là dự thảo HL7 RIM 
phiên bản 0.80. 

  Hai phiên họp tổ công tác tiếp theo tập trung vào việc làm quen với bản dự 
thảo RIM và thực hiện quy trình tiếp nhận và dung hòa các đề xuất cải tiến cho mô 
hình. Quá trình duy trì, bảo dưỡng mô hình RIM được gọi là quá trình “điều hòa 
RIM”. Từ năm 1998 đến năm 2000, có 9 phiên họp điều hòa để xem xét các đề xuất 
cải tiến cho bản dự thảo RIM. Các cuộc họp này dẫn đến sự ra đời của HL7 RIM phiên 
bản 1.0, được công bố tại cuộc họp của tổ công tác HL7 tổ chức vào tháng 1 năm 
2001. Các cuộc họp điều hòa tập trung vào năm chủ đề chính:  

• Đảm bảo bao quát được HL7 phiên bản 2.x. Các đề xuất thay đổi nhóm này 
đưa ra các nội dung bổ sung cho mô hình dự thảo để đảm bảo nó chứa toàn bộ 
các nội dung thông tin của tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.x. 

• Loại bỏ các nội dung không được minh chứng khỏi mô hình. Các đề xuất 
thay đổi nhóm này tập trung vào việc loại bỏ các nội dung trong mô hình dự 
thảo mà ban quản lý kỹ thuật không khởi tạo và cũng không tìm được lý do để 
giữ lại. 

• Mô hình hoạt động dịch vụ hợp nhất. Các đề xuất thay đổi nhóm này đưa ra 
một bộ các cấu trúc và từ vựng súc tích, định nghĩa rõ ràng đáp ứng được các 
nhu cầu thông tin của rất nhiều kịch bản y tế khác nhau. Bộ các đề xuất này, 
được gọi là USAM, yêu cầu kết hợp công sức của nhiều ủy ban kỹ thuật khác 
nhau.  

• Đảm bảo chất lượng. Các đề xuất thuộc nhóm này đề cập đến những điểm 
thiếu nhất quán và những điểm mâu thuẫn giữa mô hình dự thảo và hướng dẫn 
kiểu lập mô hình. Nó dẫn đến sự ra đời của hoạt động ghi chép và theo dõi các 
vấn đề mở trong mô hình.   



• Đề cập đến “phần phụ” của mô hình. Bộ các đề xuất thay đổi này đưa ra các 
cấu trúc và từ vựng mạnh cho phần không thuộc về y tế của mô hình (quản trị 
bệnh nhân, tài chính, lập kế hoạch). Tương tự phần mô hình hành động dịch 
vụ hợp nhất, phần đề xuất này đòi hỏi sự tham gia của nhiều ủy ban kỹ thuật 
khác nhau. 

   

Quá trình điều hòa và các chủ đề trên đã tạo ra một mô hình thông tin tham 
chiếu HL7 đáng tin cậy, rõ ràng, dễ hiểu, súc tích và nhất quán. Cấu trúc của mô hình 
vừa linh hoạt vừa dễ mở rộng, và nội dung của mô hình có thể nhanh chóng quy chiếu 
đến tiêu chuẩn bản tin HL7 phiên bản 2.x cũng như các tiêu chuẩn dữ liệu y tế được sử 
dụng rộng rãi khác. 

Tài liệu này là bản công bố phiên bản 2.07 của mô hình HL7 RIM. Mô hình này 
tiếp tục được điều chỉnh khi các ủy ban kỹ thuật sử dụng nó để tiếp tục mở rộng phạm 
vi công việc trong quá trình phát triển một họ các tiêu chuẩn dựa trên mô hình của 
HL7, là tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3.0. Đến nay mô hình RIM đã tương đối ổn định 
nhưng đồng thời quá trình điều hòa sẽ đảm bảo nó luôn phù hợp và phản ánh được các 
nhu cầu thông tin của tiêu chuẩn HL7. 

1.1.2 Sử dụng RIM trong HL7 

HL7 RIM là một thành phần tối quan trọng trong quá trình phát triển phiên bản 
3. Nó là gốc rễ của toàn bộ các mô hình và cấu trúc thông tin được phát triển trong quá 
trình phát triển tiêu chuẩn phiên bản 3. 

Quá trình phát triển bộ tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3 sử dụng phương pháp luận 
định hướng mô hình trong đó một mạng lưới các mô hình có liên quan được phát triển 
để mô tả các khía cạnh tĩnh, khía cạnh hành vi của các yêu cầu và thiết kế tiêu chuẩn 
HL7, cũng như các ngữ nghĩa ẩn và các quy tắc nghiệp vụ điều chỉnh chúng.   

Mô hình RIM cung cấp góc nhìn tĩnh về các nhu cầu thông tin của tiêu chuẩn 
HL7 phiên bản 3. Nó bao gồm các sơ đồ lớp (class) và sơ đồ trạng thái (state), đi kèm 
là các mô hình trường hợp sử dụng, mô hình tương tác, mô hình loại dữ liệu, mô hình 
thuật ngữ, và các loại mô hình khác để cung cấp một cái nhìn toàn diện về các yêu cầu 
và thiết kế của tiêu chuẩn HL7. Các lớp, thuộc tính, trạng thái và mối quan hệ liên kết 
trong mô hình RIM được sử dụng để tạo ra các mô hình thông tin riêng của từng miền 
(lĩnh vực), các mô hình này sau đó được biến đổi qua một loạt các quá trình tinh chỉnh 
ràng buộc để cuối cùng cho ra một mô hình tĩnh của nội dung thông tin thuộc tiêu 
chuẩn HL7. 

Quá trình phát triển tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3 xác định các quy tắc điều chỉnh 
việc phát sinh các mô hình thông tin miền (lĩnh vực) từ RIM và việc tinh chỉnh các mô 
hình đó theo các đặc tả kỹ thuật của tiêu chuẩn HL7. Các quy tắc này đòi hỏi toàn bộ 



các cấu trúc thông tin trong các mô hình phát sinh đều phải có thể truy ngược về RIM 
và ngữ nghĩa cũng như các quy tắc nghiệp vụ liên quan của chúng không mâu thuẫn 
với các quy tắc đã được xác định trong RIM. Do đó RIM là nguồn cuối cùng của toàn 
bộ các nội dung thông tin trong tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3. 

Mô hình RIM được dùng bởi các chi nhánh quốc tế của HL7 để mở rộng tiêu 
chuẩn HL7 phiên bản 3 nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương. Thông qua một quá trình 
được gọi là địa phương hóa, các đặc tả kỹ thuật của tiêu chuẩn phiên bản 3 được mở 
rộng nhờ dùng mô hình RIM như là nguồn cho các nội dung thông tin mới. Thông tin 
mới này được phát sinh từ mô hình RIM và được tinh chỉnh theo cách tương tự để tạo 
ra đặc tả kỹ thuật gốc. 

1.1.3 Sử dụng RIM bên ngoài HL7 

RIM được sử dụng chủ yếu cho HL7 và các chi nhánh quốc tế của nó. Tuy 
nhiên, các tổ chức khác bên ngoài HL7 cũng nhận thấy RIM hữu ích. Những tổ chức 
áp dụng sớm quá trình phát triển tiêu chuẩn phiên bản 3 đã dùng RIM để phát triển các 
đặc tả bản tin tương tự HL7 dùng trong môi trường riêng của họ. Những tổ chức áp 
dụng sớm này bao gồm các hãng phân phối, các mạng lưới giao nhận tích hợp lớn, các 
cơ quan chính phủ thuộc Hoa Kỳ và trên thế giới. Chính các tổ chức này cũng rất tích 
cực trong HL7 và cung cấp các dữ liệu đầu vào thực tế cho RIM và các khía cạnh khác 
của quá trình phát triển chuẩn phiên bản 3. 

Một số tổ chức thành viên của HL7 báo cáo đã sử dụng RIM làm một nguồn 
thông tin đầu vào cho kiến trúc thông tin tổng thể của họ hoặc làm điểm bắt đầu để 
phân tích và thiết kế hệ thống. Trên thực tế RIM có thể có ích cho các mục đích như 
vậy; tuy nhiên, HL7 không đảm bảo tính hữu ích của RIM cho bất kỳ mục đích nào 
khác ngoài việc làm mô hình tham chiếu cho quá trình phát triển tiêu chuẩn HL7. 

RIM chỉ là một mô hình nhu cầu thông tin y tế. Kiểu cách vắn tắt của RIM và 
khả năng mở rộng RIM thông qua các đặc tả từ vựng khiến cho RIM có thể được áp 
dụng cho bất kỳ kịch bản trao đổi thông tin của hệ thống y tế nào. Trên thực tế, về mặt 
khái niệm nó có thể được áp dụng cho bất kỳ miền (lĩnh vực) thông tin nào có bao 
gồm các bên đóng các vai khác nhau và tham gia vào các hoạt động. 

Khả năng áp dụng rộng rãi của RIM khiến nó đặc biệt hữu ích cho một tổ chức 
như HL7 vì phải xem xét nhu cầu của một số lượng lớn thành viên rất đa dạng. Kiểu 
cách của RIM khiến nó rất ổn định, mà đây lại là một đặc tính quan trọng khác cần cho 
HL7. Quá trình phát triển các tiêu chuẩn HL7 cần tạo ra các mô hình riêng của từng 
miền phát sinh từ RIM và tinh chỉnh dần dần các mô hình đó thành các mô hình thiết 
kế đặc thù cho lĩnh vực đang xét. Các mô hình thiết kế đặc thù cho lĩnh vực vấn đề này 
làm giảm bớt tính trừu tượng của RIM và bao gồm các ràng buộc về giá trị thuộc tính 
và các quan hệ lớp (class) mang tính đặc thù của từng trường hợp sử dụng. Các tổ chức 



bên ngoài cân nhắc việc dùng HL7 RIM được khuyến cáo áp dụng một quá trình phát 
sinh mô hình thiết kế tương tự như quá trình chuyển đổi của RIM. 

1.2 Ý nghĩa việc công nhận RIM là tiêu chuẩn 

Việc công nhận RIM làm một tiêu chuẩn sẽ giúp RIM không chỉ là một thành 
phần của nội bộ HL7. Khi đã là một tiêu chuẩn được bỏ phiếu chọn, RIM sẽ được 
nâng cấp thành một tiêu chuẩn của Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) và có lẽ 
sẽ là một tiêu chuẩn ISO. Các tổ chức tiêu chuẩn được ANSI hoặc ISO công nhận khác 
như X12 và CEN-TC251 (Tiêu chuẩn Thông tin y tế của châu Âu) đã bày tỏ sự quan 
tâm đến việc sử dụng hoặc tham khảo RIM trong công tác xây dựng tiêu chuẩn của 
bản thân họ. Việc đưa RIM thành một tiêu chuẩn sẽ khiến các tổ chức phát triển tiêu 
chuẩn khác (SDO) sử dụng nó dễ dàng hơn nhiều. Có rất nhiều lợi ích có khả năng xảy 
ra khi có một mô hình thông tin tham chiếu chung được sử dụng trong nhiều tổ chức 
SDO y tế khác nhau. 

Một mô hình RIM được công nhận là tiêu chuẩn cũng rất quan trọng để đáp ứng 
các nhu cầu về tiêu chuẩn tại địa phương của các Chi nhánh quốc tế của HL7. Để các 
chi nhánh có thể áp dụng phần mở rộng địa phương hóa của tiêu chuẩn HL7 theo quá 
trình phát triển tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3, thì bản thân RIM cũng phải là một tiêu 
chuẩn. Đây thường là quy định của các chính quyền địa phương, ví dụ để đảm bảo các 
tiêu chuẩn địa phương là phần mở rộng của các tiêu chuẩn chung đã được công nhận. 

Các cơ quan chính phủ liên bang, bang và địa phương của Hoa Kỳ được khuyến 
khích xem xét các tiêu chuẩn quốc gia đã được công nhận khi thực hiện các sáng kiến 
thuộc lĩnh vực áp dụng tiêu chuẩn. Khi là một tiêu chuẩn cho nội dung thông tin của 
các tiêu chuẩn phối hợp HL7, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ sẽ cần phải xem xét khả 
năng áp dụng RIM khi thiết lập các giải pháp phối hợp các hệ thống y tế. 

1.2.1 Phần quy chuẩn của RIM 

Mô hình RIM bao gồm các lớp (class) được gán cho một hoặc nhiều gói vùng 
chủ đề. Các thuộc tính, Quan hệ, và Trạng thái được gắn với từng lớp. Chỉ các lớp 
thuộc vùng chủ đề Nội dung quy chuẩn và các thuộc tính, quan hệ, trạng thái liên quan 
là quy chuẩn. Quan hệ giữa các lớp quy chuẩn và không quy chuẩn sẽ là không quy 
chuẩn. 

Mô hình RIM được biểu diễn bằng Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất (UML) với 
các nhãn riêng của HL7 như phần mở rộng của các siêu dữ liệu (metadata) thành phần 
trong mô hình UML. Tất cả các giá trị của siêu dữ liệu thành phần trong mô hình 
UML tiêu chuẩn là quy chuẩn, nhưng chỉ các phần mở rộng sau đây của HL7 cũng là 
quy chuẩn: 

• Class.stateAttributte – Lớp.Thuộc tính trạng thái 

• Class.classCode – Lớp.Mã lớp 



• Attribute.mandatoryInclusion – Thuộc tính.bao hàm bắt buộc 

• Attribute.cardinality – Thuộc tính.số lượng thành phần 

• Attribute.vocabDomain – Thuộc tính.Miền từ vựng 

• Attribute.vocabStrength – Thuộc tính.Sức mạnh từ vựng 

Các phần mở rộng còn lại của HL7 chỉ để dùng cho quản trị và không thuộc đặc 
tả RIM quy chuẩn. 

1.2.2 Các tham chiếu quy chuẩn 

Các đặc tả loại dữ liệu Phiên bản 3 (Đặc tả trừu tượng các loại dữ liệu và Đặc tả 
công nghệ có thể áp dụng cho XML và cho Các loại dữ liệu Phiên bản 3) là các tiêu 
chuẩn quy chuẩn được bỏ phiếu bình chọn làm tiêu chuẩn độc lập với RIM. Đặc tả 
Miền từ vựng HL7 là một tham chiếu thông tin có chứa rất nhiều bảng và thuật ngữ 
tham chiếu được đề cập như các miền (lĩnh vực) bởi nhiều thuộc tính khác nhau của 
RIM. Các đặc tả từ vựng cho phần được gọi là “các thuộc tính cấu trúc” là một phần 
của RIM quy chuẩn bởi vì chúng là nền tảng cho việc biểu diễn phù hợp các thông tin 
y tế bằng RIM. Một danh sách các bảng quy chuẩn như trên và đường liên kết của 
chúng được cung cấp ở cuối phần giới thiệu này. 

1.2.3 Ý nghĩa của Quy chuẩn 

Các phần quy chuẩn của RIM là những phần duy nhất cần bỏ phiếu bình chọn 
làm tiêu chuẩn và là những phần duy nhất được xác định các quy tắc tuân thủ. Những 
thay đổi quan trọng trên các thành phần của mô hình RIM quy chuẩn sẽ dẫn đến phải 
bỏ phiếu bình chọn lại RIM làm tiêu chuẩn. Khi bình chọn lại RIM thì chỉ những phần 
thay đổi lớn cần được bỏ phiếu bình chọn lại. Những thay đổi sau đây của RIM không 
được coi là thay đổi lớn: 

• Những thay đổi về mô tả cho các thành phần mô hình mà không làm thay đổi 
đáng kể ngữ nghĩa của thành phần mô hình;  

• Những thay đổi trong việc gán gói lớp trừ việc thêm hoặc bớt trong vùng chủ 
đề Nội dung quy chuẩn; 

• Những thay đổi về thứ bậc hoặc tên gói; 

• Những thay đổi về bố cục sơ đồ lớp; 

• Những thay đổi về thành phần mô hình không thuộc gói chủ đề Nội dung quy 
chuẩn (NormativeContent). 

1.3 Hiểu RIM 

RIM sử dụng kiểu mô hình hóa rất vắn tắt. Các lớp xương sống của RIM và các 
thuộc tính cấu trúc của chúng chính là phần cốt lõi của RIM. Hiểu biết về các lớp và 
các thuộc tính này là hết sức cần thiết để hiểu RIM. 



1.3.1 RIM là mô hình vắn tắt 

RIM bao gồm sáu lớp “xương sống”: 
   

• Act Hành động biểu diễn các hành động được thực hiện và phải được lưu hồ 
sơ khi quản lý và cung cấp dịch vụ y tế; 

• Participation Sự tham gia biểu diễn bối cảnh của hành động về các nội dung 
chẳng hạn như ai thực hiện hành động, thực hiện cho ai, thực hiện ở đâu, v.v.; 

• Entity Thực thể biểu diễn sự vật hoặc người/vật thực tế là đối tượng được 
quan tâm và tham gia vào dịch vụ y tế; 

• Role Vai trò thiết lập các vai trò của các đối tượng khi họ tham gia vào hành 
động y tế; 

• ActRelationship Quan hệ của hành động biểu diễn sự kết nối của một hành 
động này với một hành động khác, ví dụ quan hệ giữa một yêu cầu quan sát và 
sự kiện quan sát khi nó xảy ra, và  

• RoleLink Liên kết vai trò biểu diễn mối quan hệ giữa các vai trò riêng lẻ. 

Ba trong số các lớp này – Act, Entity và Role – được biểu diễn kỹ hơn bởi một 
tập hợp các lớp chuyên biệt hóa, hay các lớp con. Trong biểu diễn của HL7, một lớp 
con chỉ được bổ sung vào mô hình RIM nếu cần có thêm một hoặc nhiều thuộc tính 
hoặc quan hệ mà không được thừa kế từ cha của nó. Các lớp biểu diễn những khái 
niệm riêng biệt, nhưng không cần thêm các thuộc tính hoặc quan hệ khác, được biểu 
diễn đơn giản như một mã duy nhất trong từ vựng kiểm soát. Do đó, ba lớp này chứa 
các thuộc tính được mã hóa sau, giúp định nghĩa thêm khái niệm đang được mô hình 
hóa:  

   

• classCode - Mã Lớp (trong Act, Entity và Role) biểu diễn chính xác lớp hoặc 
khái niệm dự định, cho dù lớp đó có được biểu diễn như một lớp trong hệ 
thống cấp bậc của mô hình RIM hay không;  

• moodCode - Mã Thức (trong Act) và determinerCode - Mã từ hạn 
định (trong Entity) là một thuộc tính để phân biệt xem lớp đó biểu diễn một 
thực thể hay một loại Act hoặc Entity. Nếu lớp là một đặc tả của Act thì 
moodCode sẽ mô tả thêm thực thể đó là một trường hợp đã xảy ra hay một dự 
kiến; 

• code - Mã (trong Act, Entity và Role) cung cấp thêm thông tin phân loại trong 
cùng một giá trị classCode cụ thể, ví dụ như một loại quan sát cụ thể trong lớp 
Observation. 



Ba lớp xương sống còn lại của RIM -  Sự tham gia, Quan hệ của hành động và 
Liên kết vai trò – không được biểu diễn bởi các hệ thống cấp bậc tổng quát hóa – đặc 
tả. Tuy nhiên, các lớp này biểu diễn rất nhiều khái niệm, như các hình thức tham gia 
khác nhau hoặc các loại quan hệ khác nhau giữa các hành động. Sự phân biệt này được 
biểu diễn bằng một thuộc tính Mã loại được chèn thêm cho mỗi lớp này. 

1.3.2 Dạng biểu diễn cấu trúc lớp của RIM 

Như đã lưu ý ở trên, mô hình RIM được mô hình hóa bằng một tập con các ngữ 
nghĩa được thể hiện trong UML. RIM là một tập hợp các lớp UML, mỗi lớp chứa một 
hoặc nhiều thuộc tính, các thuộc tính lại được gán một loại dữ liệu dựa trên từng đặc tả 
riêng của các loại dữ liệu trong tiêu chuẩn Phiên bản 3. Các lớp này được liên kết với 
nhau bằng một bộ các quan hệ liên quan, được xác định bởi các tên vai trò duy nhất, 
hoặc bằng các quan hệ tổng quát hóa.  

Mỗi thành phần này lại bao gồm một phần văn bản mô tả. Sự xuất hiện của các 
thuộc tính hoặc các quan hệ liên quan được kiểm soát bởi số phần tử tập hợp và các 
ràng buộc liên quan được áp dụng cho các thuộc tính và vai trò kết nối quan hệ liên 
quan với lớp. 

1.3.3 Dạng biểu diễn từ vựng kiểm soát 

Nhiều thuộc tính trong mô hình RIM được mã hóa bằng loại dữ liệu CS, có 
nghĩa là bộ giá trị sẽ được sử dụng cho các thuộc tính đó phải được lấy ra từ bộ các mã 
hóa đã được HL7 định nghĩa. Các thuộc tính classCode và typeCode đã đề cập ở trên 
là những ví dụ cho thuộc tính mã hóa bởi loại dữ liệu CS. 

Tất cả các bộ mã hóa cho những thuộc tính này đều có trong bộ tiêu chuẩn này 
và cũng phải tuân theo các nguyên tắc bỏ phiếu bình chọn như các lớp của RIM. Mỗi 
bộ mã được biểu diễn như một miền từ vựng – tập hợp tất cả các khái niệm có thể lấy 
làm giá trị hợp lệ trong một thực thể của trường dữ liệu hoặc thuộc tính được mã hóa. 
Cần thiết phải lưu ý rằng một miền từ vựng có chứa một tập hợp các khái niệm, chứ 
không phải là một tập hợp các từ hoặc mã. 

1.3.4 Các tiêu chuẩn liên quan 

Như đã lưu ý ở trên, mỗi thuộc tính trong RIM được gán một loại dữ liệu. Đặc 
tả chính thức cho các loại dữ liệu này được trình bày trong tiêu chuẩn quy chuẩn “Đặc 
tả công nghệ có thể triển khai cho XML  của các Loại dữ liệu trong HL7 Phiên bản 3” 
và tài liệu cung cấp thêm thông tin “Đặc tả trừu tượng các Loại dữ liệu”, cả hai tài liệu 
này đều là các tiêu chuẩn HL7 quy chuẩn. Một bảng tóm tắt định nghĩa các loại dữ liệu 
dùng trong RIM được trình bày trong Phụ lục B của tài liệu này. 



1.4 Đặc tả RIM và các sơ đồ 

1.4.1 Các vùng chủ đề và các lớp trong RIM 

Nội dung trong các phần sau đây của tài liệu này sẽ đặc tả các vùng chủ đề và 
lớp của RIM. Mỗi vùng chủ đề và lớp được “gắn nhãn” bằng một biểu tượng để chỉ 
thành phần nào là quy chuẩn, và thành phần nào là nội dung tham khảo. (Phần diễn 
giải các biểu tượng này có thể xem trong các tài liệu xương sống).  

1.4.2 Từ vựng cấu trúc quy chuẩn của RIM 

Các miền từ vựng HL7 được mô tả chỉ tiết trong một tài liệu riêng. Một số bảng 
này được lựa chọn làm một phần của tiêu chuẩn RIM quy chuẩn. Đó là các bảng thuộc 
tính cấu trúc (các bảng có loại dữ liệu là “CS”) trong các lớp quy chuẩn. Đường liên 
kết đến mỗi bảng này được trình bày trong tiêu chuẩn RIM tại điểm nhắc đến bảng đó. 
Ngoài ra, đường liên kết trực tiếp đến các bảng này cũng được cho dưới đây: 

ActClass  ActStatus  ParticipationType 

ActMood  ContextControl  RelationshipConjunction 

ActRelationshipCheckpoint EntityClass RoleClass 

ActRelationshipJoin EntityDeterminer  RoleLinkType 

ActRelationshipSplit EntityStatus RoleStatus 

ActRelationshipType ManagedParticipationStatus 

 

1.4.3 Các sơ đồ tổng thể của RIM 

Các hình thức biểu diễn sẵn có của RIM bao gồm một sơ đồ cho hầu hết các 
vùng chủ đề, các sơ đồ trạng thái cho các lớp và tham chiếu đến một “bảng biểu diễn” 
RIM đầy đủ dạng PDF cho phép phóng to chi tiết (zoom). Các sơ đồ vùng chủ đề và 
trạng thái được ghép thành từng nhóm dưới đây. 





1.4.4 Sơ đồ hình họa cho các nội dung quy chuẩn của RIM 

Các lớp thuộc nội dung quy chuẩn của RIM được biểu diễn trong các sơ đồ sau 
đây: 

1.4.4.1 Vùng chủ đề FoundationClasses 

 



1.4.4.2 Vùng chủ đề Acts 

 



1.4.4.3 Vùng chủ đề Entities 

 
1.4.4.4 Vùng chủ đề Roles 

 



1.4.4.5 Sơ đồ trạng thái của lớp Act 

 
1.4.4.6 Sơ đồ trạng thái của lớp Entity 

 



1.4.4.7 Sơ đồ trạng thái của lớp ManagedParticipation  

 
1.4.4.8 Sơ đồ trạng thái của lớp Role 

 

1.4.5 Sơ đồ hình họa các lớp hạ tầng của RIM 

Các lớp thuộc vùng chủ đề Hạ tầng thông tin được biểu diễn trong các sơ đồ sau 
đây: 



1.4.5.1 Vùng chủ đề StructuredDocuments 

 
1.4.5.2 Vùng chủ đề MessageCommunicationsControl 

 



1.4.5.3 Vùng chủ đề MessageControl 

 
1.4.5.4 Vùng chủ đề QueryControl 

 



1.4.5.5 Vùng chủ đề CommunicationInfrastructure 

 
1.4.5.6 Sơ đồ trạng thái của lớp QueryEvent 

 
1.5 Lưu ý về phiên bản công bố 

Phiên bản RIM này phản ánh các thay đổi đã được phê duyệt trong quá trình 
điều hòa từ ngày 18 tháng 11 năm 2004, cộng thêm hai vòng chỉnh sửa kỹ thuật trên 
bản công bố gốc. Phiên bản này là phiên bản RIM thứ bảy có chứa các nội dung sẽ 
thuộc Phiên bản công bố thứ 2 của RIM quy chuẩn.  

Mọi câu hỏi xin gửi về các đồng chủ biên thuộc Ủy ban Phương pháp luận và 
Mô hình hóa và/hoặc gửi đến danh sách địa chỉ email M&M tại mnm@lists.hl7.org 

2. Các vùng chủ đề trong Mô hình thông tin tham chiếu 
của HL7  
FoundationClasses CommunicationInfrastructure ModelStatus 

 

2.1 FoundationClasses (trong mô hình cơ sở) 

Tập hợp các lớp này và các quan hệ liên quan của chúng biểu diễn nội dung 
“quy chuẩn” của HL7 RIM. Nội dung của vùng chủ đề này đã được bỏ phiếu bình 
chọn trong HL7 là tài liệu quy chuẩn. 



  

Các lớp nền tảng chứa các vùng chủ đề sau: 

Acts Entities Roles 

2.1.1 Acts (trong Các lớp nền tảng) 

Tập hợp các lớp bao gồm lớp Act và các nhóm chuyên biệt của nó. Các lớp này 
liên hệ đến các hành động và sự kiện cấu tạo lên các dịch vụ y tế. 



 
  

Hành động bao gồm các lớp sau: 

Account 

Act 

ActRelationship 

ControlAct 

DeviceTask 

DiagnosticImage 

Diet 

 

FinancialContract 

FinancialTransaction 

InvoiceElement 

ManagedParticipation 

Observation 

Participation 

PatientEncounter 

 

Procedure 

PublicHealthCase 

SubstanceAdministration 

Supply 

WorkingList 

 

2.1.2 Entities (trong Các lớp nền tảng) 

Tập hợp các lớp có liên quan đến lớp Entity, các nhóm chuyên biệt của nó và 
các lớp thẩm định liên quan. Các lớp này thể hiện các bên liên quan đến dịch vụ y tế 
và các vật dụng được quan tâm trong dịch vụ y tế. 



 

• Entity (thực thể) bao gồm các lớp sau: 

Container 

Device 

Entity 

LanguageCommunication 

 

LivingSubject 

ManufacturedMaterial 

Material 

NonPersonLivingSubject 

 

Organization 

Person 

Place 

 

2.1.3 Roles (trong Các lớp nền tảng) 

Tập hợp các lớp có liên quan đến lớp Role (vai trò) và các nhóm chuyên biệt 
của nó. Các lớp này tập trung vào những vai trò mà các bên tham gia có thể nắm giữ 
trong dịch vụ y tế. 



 

Vai trò chứa các lớp sau: 

Access 

Employee 

 

LicensedEntity 

Patient 

 

Role 

RoleLink 

 

 

2.2 CommunicationInfrastructure – Hạ tầng truyền thông (trong mô hình cơ 
sở) 

Tập hợp các vùng chủ đề xác định hạ tầng kỹ thuật của HL7, bao gồm gửi bản 
tin, các tài liệu và thành phần có cấu trúc. 

Hạ tầng thông tin chứa các vùng chủ đề sau: 

CoreInfrastructure MessageCommunicationsControl StructuredDocuments 

2.2.1 CoreInfrastructure – Hạ tầng cơ bản (trong CommunicationInfrastructure) 

Vùng chủ đề này chứa các lớp cung cấp những thành phần nền tảng cho hạ tầng 
thông tin của HL7. 

 



Hạ tầng lõi chứa các lớp sau: 

ActHeir 

EntityHeir 

 

InfrastructureRoot 

RoleHeir 

 

 

2.2.2 MessageCommunicationsControl (trong CommunicationInfrastructure) 

Tập hợp các lớp liên quan đến định nghĩa kỹ thuật và kiểm soát việc thông tin 
bằng bản tin trong HL7. 

 
Kiểm soát thông tin bằng bản tin chứa các vùng chủ đề sau: 

MessageControl QueryControl  

 

2.2.2.1 MessageControl (trong MessageCommunicationsControl) 

Vùng chủ đề này chứa các thành phần của RIM có tham gia vào việc kiểm soát, 
thông tin và báo nhận bản tin.  



 
Kiểm soát bản tin chứa các lớp sau: 

Acknowledgement 

AcknowledgementDetail 

AttentionLine 

 

Batch 

CommunicationFunction 

Message 

 

Transmission 

 

 

2.2.2.2 QueryControl (trong MessageCommunicationsControl) 

Vùng chủ đề này chứa các lớp cần để hình thành thông tin và phản hồi các bản 
tin truy vấn. 

 



  

Kiểm soát truy vấn chứa các lớp sau: 

LogicalExpression 

Parameter 

ParameterItem 

ParameterList 

QueryAck 

 

QueryByParameter 

QueryBySelection 

QueryContinuation 

QueryEvent 

QuerySpec 

 

RelationalExpression 

SelectionExpression 

SortControl 

 

 

2.2.3 StructuredDocuments (trong CommunicationInfrastructure) 

Tập hợp các lớp có liên quan đến định nghĩa thông tin dựa trên tài liệu trong 
HL7, như trình bày trong các tiêu chuẩn về Cấu trúc tài liệu y tế. 

 
Tài liệu có cấu trúc bao gồm các lớp sau: 

ContextStructure Document  

2.3 ModelStatus (trong base model) 

Vùng chủ đề này và các vùng chủ đề con của nó được tạo ra để theo dõi và 
quản lý trạng thái của các thành phần khác nhau trong RIM, bao gồm trách nhiệm 
quản lý và các lớp cần quan tâm cho các ủy ban khác nhau của HL7. 

Trạng thái mô hình không chứa các lớp 

3. Các lớp trong Mô hình thông tin tham chiếu HL7 
Các lớp trong mô hình được liệt kê dưới đây. Trật tự sắp xếp được dựa trên ba 

tiêu chí:    

1. Đầu tiên là các Nội dung quy chuẩn 



2. Tên các vùng chủ đề chính theo thứ tự trong bảng chữ cái 

3. Tên các lớp theo thứ tự trong bảng chữ cái 

3.1 Các lớp trong vùng chủ đề Acts 

3.1.1 Class: Act (trong Acts) 

Các Thuộc tính của Act: 

classCode :: CS 

moodCode :: CS 

id :: SET<II> 

code :: CD 

negationInd :: BL 

derivationExpr :: ST 

title :: ED 
 

text :: ED 

statusCode :: CS 

effectiveTime :: GTS 

activityTime :: GTS 

availabilityTime :: TS 

priorityCode :: SET<CE> 

confidentialityCode :: SET<CE> 
 

repeatNumber :: IVL<INT> 

interruptibleInd :: BL 

levelCode :: CE 

independentInd :: BL 

uncertaintyCode :: CE 

reasonCode :: SET<CE> 

languageCode :: CE 
 

 

Các quan hệ liên quan của Act: 
• outboundRelationship :: (0..*)ActRelationship :: source :: (1..1) 

• inboundRelationship :: (0..*)ActRelationship :: target :: (1..1) 
• participation :: (0..*)Participation :: act :: (1..1) 

Định nghĩa Act: 

Là bản ghi một việc đang được thực hiện, đã được thực hiện, có thể được thực 
hiện, dự kiến thực hiện hoặc được yêu cầu phải thực hiện. 

Ví dụ: Các loại hành động phổ biến trong ngành y tế là (1) một quan sát lâm 
sàng, (2) đánh giá tình trạng sức khỏe (như vấn đề và chẩn đoán), (3) mục tiêu chăm 
sóc sức khỏe, (4) dịch vụ điều trị (như dùng thuốc, phẫu thuật, vật lý hoặc tâm lý trị 
liệu) (5) trợ giúp, theo dõi hoặc chăm sóc, (6) dịch vụ giáo dục đào tạo cho bệnh nhân 
và người thân, (7) các dịch vụ công chứng (như chỉ dẫn trước hoặc chỉ định chăm sóc 
y tế), (8) biên tập và duy trì tài liệu, và nhiều hành động khác.   

Thảo luận và lý giải: Hành động là phần trụ cột của RIM; toàn bộ các thông tin 
miền và quá trình đều được biểu diễn chủ yếu trong Act. Bất kỳ nghề nghiệp hoặc lĩnh 
vực kinh doanh nào, bao gồm cả dịch vụ y tế, đều chủ yếu bao gồm các hành động có 
chủ định, được thực hiện và ghi chép lại bởi những người có trách nhiệm. Một thực thể 
của Act là một bản ghi của hành động có chủ định như vậy. Hành động có chủ định 
được phân biệt với những gì xảy ra do thế lực tự nhiên (các sự kiện tự nhiên). Những 



sự kiện tự nhiên như vậy bản thân nó không phải là Act, nhưng có thể được ghi lại như 
sự kiện được quan sát thấy (Quan sát).   

Acts (Hành động) liên kết với Entities (Thực thể) nắm giữ các Roles thông qua 
sự Participations (Tham gia) và kết nối với các Acts khác thông qua ActRelationship 
(Quan hệ của hành động). Các Participations (bên Tham gia) bao gồm tác giả, người 
thực hiện, và các bên có trách nhiệm khác cũng như các vật thể và các bên hưởng lợi 
(bao gồm cả dụng cụ, nguyên vật liệu dùng trong quá trình thực hiện hành động, đây 
cũng là những vật thể). moodCode (Mã thức) phân biệt giữa những Hành động là các 
bản ghi thực tế, với các bản ghi của các dịch vụ dự kiến hoặc đang được chỉ định, và 
các dạng thức khác có thể có của hành động. 

Một trong nhưng bên Tham gia mà tất cả các hành động đều có (ít nhất là hàm 
chỉ) là tác giả ban đầu, người chịu trách nhiệm về Hành động và “sở hữu” hành động. 
Trách nhiệm về hành động nghĩa là trách nhiệm về những gì được khẳng định trong 
Hành động và nội dung khẳng định. Sở hữu hành động được hiểu theo nghĩa là người 
có thể thao tác chỉnh sửa hành động đó. Sở hữu và chịu trách nhiệm về Hành động 
không giống như sở hữu hoặc chịu trách nhiệm về những gì mà đối tượng hành động 
đó đề cập đến trong thế giới thực. Hoạt động tương ứng trong thế giới thực có thể 
được mô tả bởi hai người khác nhau, mỗi người lại là tác giả của Hành động của họ, 
mô tả cùng một hoạt động trong thế giới thực. Nhưng một người có thể là người chứng 
kiến trong khi người kia lại là một người thực hiện chính. Người thực hiện có trách 
nhiệm đối với các hành động vật lý thực tế, trong khi người làm chứng chỉ có trách 
nhiệm báo cáo đúng sự thật theo khả năng tốt nhất của mình. Hai thực thể hành động 
có thể mâu thuẫn, nhưng vì mỗi hành động đều được gán cho tác giả của nó, các mâu 
thuẫn đó vẫn có thể tồn tại cạnh nhau và người nhận các thực thể hành động này phải 
tự phân xử.   

Theo nghĩa này, một thực thể Hành động biểu diễn một “báo cáo” theo Rector 
và Nowlan (1991) [Nền tảng cho bệnh án điện tử.Methods Inf Med. 30.] Rector và 
Nowlan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu rằng bệnh án không phải là tập 
hợp các sự thật, mà là một “bản ghi trung thực những gì bác sĩ đã nghe, thấy, nghĩ và 
làm”. Rector và Nowlan cũng nói rằng “các yêu cầu khác cho một bệnh án, ví dụ như 
có thể quy cho một tác giả nào đó và có tính lâu dài, đều là những hệ quả tự nhiên của 
quan điểm này.” Trên thực tế lớp Hành động chính là báo cáo có thể quy về một tác 
giả như thế, và các nguyên tắc cập nhật hành động (bàn luận trong phần mô hình 
chuyển đổi trạng thái, xem Act.statusCode - Hành động.Mã trạng thái) so với tạo ra 
thực thể Hành động mới được thiết kế theo nguyên tắc báo cáo mang tính lâu dài này. 

Rector và Nowlan tập trung vào bệnh án điện tử như một tập hợp các báo cáo, 
dù là các báo cáo có thể truy về tác giả, thì đây vẫn chủ yếu là các báo cáo về sự kiện 
thực tế. Tuy nhiên, lớp Hành động vượt ra khỏi giới hạn các báo cáo sự kiện thực tế có 
thể truy về tác giả, nó biểu diễn cả cái được gọi là “hành động lời nói” trong ngôn ngữ 



học và triết học. Khái niệm hành động lời nói có bao gồm những phát biểu bằng ngôn 
ngữ có cả phần nghĩa thực dụng ngoài phần báo cáo các sự kiện thực tế, và những phát 
biểu này tương tác với thế giới thực để thay đổi trạng thái của sự việc, thậm chí trực 
tiếp khiến các hoạt động ở thế giới vật lý diễn ra. Ví dụ, một yêu cầu là một hành động 
lời nói (với điều kiện được phát ra đầy đủ) sẽ khiến cho hành động được yêu cầu thực 
hiện trong thực tế. Cực điểm của lý thuyết hành động lời nói là công trình có ảnh 
hưởng sâu rộng của Austin (1962) [Dùng ngôn ngữ để thực hiện mọi việc như thế nào. 
Oxford University Press]. 

Một hoạt động trong thế giới thực có thể tiến triển qua các bước xác định, lên 
kế hoạch, được yêu cầu và được thực hiện, điều này được biểu diễn qua các thức của 
Hành động. Mặc dù ta có thể nghĩ một hoạt động duy nhất sẽ tiến triển qua các bước từ 
lên kế hoạch đến thực hiện, sự tiến triển này được phản ánh bằng nhiều thực thể Hành 
động, mỗi thực thể trong số đó lại có một và chỉ một thức và thức này sẽ không thay 
đổi trong suốt vòng đời của thực thể Hành động đó. Nguyên nhân là vì tác giả và nội 
dung của hành động ngôn ngữ dọc theo quá trình tiến triển này có thể thay đổi, và 
thường có yêu cầu quan trọng là bản ghi lâu dài và trung thực của quá trình tiến triển 
này phải được duy trì. Nội dung của các yêu cầu hoặc lời hứa hoặc kế hoạch không 
được phép bị ghi đè hoặc thay thế bởi nội dung mô tả những gì đã được thực hiện 
trong thực tế, để cho phép so sánh các hành động với các mô tả trước đó của chúng. 
Những thực thể Hành động mô tả quá trình tiến triển này của cùng một hoạt động 
trong thế giới thực được liên kết thông qua các Quan hệ của hành động (thuộc mục 
quan hệ “diễn tiến tiếp theo”). 

 Hành động dưới dạng các báo cáo hoặc hành động lời nói là cách biểu diễn duy 
nhất các sự kiện thế giới thực trong mô hình HL7 RIM. Sự thực về thế giới thực được 
xây dựng qua sự kết hợp (và phán xét) các báo cáo có truy về tác giả đó, và không có 
lớp nào trong RIM mà đối tượng của nó biểu diễn “báo cáo khách quan về sự việc” 
hay “các quá trình thực tế” không phụ thuộc vào các báo cáo có tác giả. Do đó, không 
có sự phân biệt giữa một hoạt động và các hồ sơ tài liệu về nó. Mọi Hành động đều có 
chứa cả hai với các mức độ khác nhau. Ví dụ, một báo cáo về sự kiện thực tế được lập 
cho các hoạt động mới xảy ra (nhưng là đã kết thúc), có tác giả (và được ký) bởi người 
thực hiện các hoạt động đó, thường được biết đến như là báo cáo thủ tục hay tài liệu 
gốc (ví dụ, báo cáo thủ tục phẫu thuật, ghi nhận của phòng khám, v.v.). Ngược lại, một 
cập nhật trạng thái về hoạt động hiện đang diễn ra, có tác giả là người thực hiện (hoặc 
người quan sát chặt chẽ) được coi là để ghi nhận hoạt động đó (và sau này sẽ được 
thay thế bởi một báo cáo thủ tục đầy đủ). Tuy nhiên, cả phần cập nhật trạng thái và báo 
cáo thủ tục đều là các hành động cùng loại, chỉ được phân biệt với nhau bởi thức và 
trạng thái (xem Mã trạng thái) và tính hoàn chỉnh của thông tin. 

Các thuộc tính của Act: 



3.1.1.1 Act.classCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng:  ActClass (CNE) 

 Định nghĩa: Một mã xác định loại chính của Hành động mà thực thể Hành 
động này biểu diễn. 

Ràng buộc: Miền Mã Lớp là một miền từ vựng được kiểm soát chặt chẽ, không 
phải là miền từ vựng bên ngoài hoặc do người sử dụng định nghĩa. 

Mọi thực thể Hành động đều phải có một Mã lớp. Nếu lớp hành động không 
được xác định rõ thêm, thì  Act.classCode (Hành động.Mã lớp) (ACT) tổng quát nhất 
sẽ được áp dụng. 

Act.classCode (Hành động.mã Lớp) phải là dạng tổng quát của khái niệm Hành 
động cụ thể (ví dụ như biểu diễn trong Act.code - Hành động.mã), nói cách khác, các 
khái niệm Hành động được truyền tải trong một Hành động phải là các dạng chuyên 
biệt hóa của Act.classCode (Hành động.mã lớp). Đặc biệt, Mã lớp không phải là một 
“phần tử điều chỉnh nghĩa – modifier” hoặc Act.code (Hành động.mã) mà có thể làm 
thay đổi ý nghĩa của một mã lớp. (Xem Act.code - Hành động.mã để thấy sự đối lập). 

3.1.1.2 Act.moodCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng: ActMood (CNE) 

Định nghĩa: Mã phân biệt xem một Hành động nên được nhận biết như là một 
báo cáo sự việc thực tế hay theo một cách thức nào đó như một mệnh lệnh, khả năng, 
mục tiêu, v.v.   

Ràng buộc: Một thực thể Hành động chỉ được phép có một giá trị moodCoe 
(Mã thức). 

Mã thức của một thực thể Hành động cụ thể không bao giờ thay đổi. Thức 
không phải là trạng thái. 

Để mô tả sự tiến triển của một hoạt động nghiệp vụ từ lúc xác định đến lúc lập 
kế hoạch và thực hiện, v.v., ta phải tạo lập các thực thể Hành động khác nhau với các 
thức khác nhau và liên kết chúng lại nhờ ActRelationship (Quan hệ của hành động) 
thuộc loại chung là “diễn tiến tiếp nối”. (xem ActRelationship.typeCode - Quan hệ của 
hành động.Mã loại).   

Bàn luận: Act.moodCode (Hành động.mã thức) bao gồm các khái niệm sau: (1) 
sự kiện, ví dụ phần mô tả thực tế hành động đã xảy ra; (2) xác định các hành động có 
thể xảy ra và các kế hoạch hành động (tầng danh mục dùng chung); (3) dự định, tức là 
kế hoạch hành động đã khởi tạo cho một bệnh nhân dưới dạng một kế hoạch hoặc chỉ 
định chăm sóc; (4) mục tiêu, tức là kết quả mong muốn gắn với các vấn đề và kế 
hoạch điều trị của bệnh nhân, và (5) tiêu chí, tức là một vị từ dùng để đánh giá một 
biểu thức logic. 



Act.moodCode (Hành động.mã thức) điều chỉnh ý nghĩa của lớp Hành động 
theo một cách có kiểm soát, cũng giống như trong ngôn ngữ tự nhiên, dạng thức ngữ 
pháp của một động từ làm thay đổi ý nghĩa của câu theo các cách đã định trước. Ví dụ, 
nếu thức là thực tế (sự kiện), thì toàn bộ đối tượng hành động biểu diễn một thực tế đã 
biết. Nếu thức thể hiện một kế hoạch (dự định), thì toàn bộ đối tượng hành động biểu 
diễn sự mong đợi về việc nên được thực hiện. Thức không làm thay đổi ý nghĩa các 
đặc tính của một hành động đơn lẻ theo các cách riêng biệt.  

Do mã thức là một yếu tố quyết định ý nghĩa của toàn bộ đối tượng Hành động, 
thức phải luôn được biết. Điều này có nghĩa là, bất cứ khi nào một đối tượng hành 
động được khởi tạo, thuộc tính thức phải được gán một giá trị hợp lệ, và việc gán thức 
không thể thay đổi trong suốt vòng đời của một đối tượng hành động. 

Do ý nghĩa của một đối tượng hành động được thể hiện một phần qua mã thức, 
mã thức làm ảnh hưởng đến việc diễn giải toàn bộ đối tượng Hành động và mọi đặc 
tính của nó (các thuộc tính và các mối quan hệ liên quan). Cần lưu ý rằng mã thức ảnh 
hưởng đến việc diễn giải đối tượng hành động, và ý nghĩa của đối tượng hành động lại 
quyết định ý nghĩa của các thuộc tính. Tuy nhiên, mã thức không thay đổi ý nghĩa của 
từng thuộc tính một cách tùy tiện. 

Các đặc tính trơ và đặc tính mô tả của Hành động: Hành động có hai loại đặc 
tính, đặc tính trơ và đặc tính mô tả. Đặc tính trơ không bị ảnh hưởng bởi thức, đặc tính 
mô tả thay đổi theo thức của đối tượng. Ví dụ, có một thuộc tính định danh là Act.id 
(Hành động.id) tạo định danh duy nhất cho một đối tượng hành động. Vì là định danh 
duy nhất cho đối tượng, nó không bị phụ thuộc vào thức của đối tượng hành động. Do 
đó, việc “diễn giải” thuộc tính Act.id (Hành động.id) là trơ ì đối với thức của đối tượng 
hành động. 

Ngược lại, hầu hết các thuộc tính của lớp Hành động đều mang tính mô tả 
những gì mà báo cáo Hành động thể hiện. Các thuộc tính mô tả của lớp hành động trả 
lời cho các hỏi như ai, ở đâu, với cái gì, thế nào và khi nào hành động được thực hiện. 
Những câu hỏi ai, với cái gì, và ở đâu được trả lời bởi những bên Tham gia, trong khi 
các câu hỏi như thế nào và ở đâu được trả lời bởi các thuộc tính mô tả và các Quan hệ 
của hành động. Việc diễn giải một thuộc tính mô tả phải phù hợp với diễn giải toàn bộ 
đối tượng hành động, và được kiểm soát bởi thức. 

Ví dụ: Để minh họa ảnh hưởng của mã thức, hay xem xét một quan sát “đường 
huyết” như sau:  

Thức ĐỊNH NGHĨA xác định Hành động “đo đường huyết”. Phần Tham gia 
mô tả chung các đặc điểm của những người phải tham gia vào hành động, và những 
đối tượng được yêu cầu, ví dụ, mẫu, hạ tầng, thiết bị, v.v. Observation.value (Quan 
sát.giá trị) xác định miền tuyệt đối (khoảng) của quan sát (ví dụ, 15-500mg/dl). 



Trong thức DỰ ĐỊNH (INTENT), tác giả của dự định thể hiện ý định là người 
này hoặc ai đó khác “nên đo đường máu”. Các bên tham gia bao gồm những người 
thực tế hoặc được cho là có can dự vào hành động dự kiến, đặc biệt gồm tác giả của dự 
định hoặc bất kỳ cá nhân nào trong nhóm dự định, và các sự vật thực tế hoặc được cho 
là có can dự đến hành động (ví dụ, các mẫu đã gửi, các yêu cầu trang thiết bị, v.v.). 
Observation.value (Quan sát.giá trị) thường không được xác định, vì dự định là đo 
đường huyết chứ không phải đo đường huyết trong một khoảng cụ thể. (nhưng hãy so 
sánh thêm với phần Mục tiêu dưới đây).   

Trong thức YÊU CẦU (REQUEST), một dạng dự định, tác giả yêu cầu là “hãy 
đo đường huyết”. Các bên tham gia là những người thực tế hoặc được cho là có can dự 
vào hành động, đặc biệt là ứng dụng ra chỉ định ứng dụng thực hiện chỉ định được 
phân công, và các sự vật thực tế hoặc được cho là can dự vào hành động (ví dụ, các 
mẫu phẩm đã được gửi, yêu cầu trang thiết bị, v.v.). Observation.value (Quan sát.giá 
trị) thường không được xác định, do yêu cầu không phải là đo đường huyết trong một 
khoảng cụ thể.   

Trong thức SỰ KIỆN (EVENT), tác giả báo cáo rằng “đã đo đường huyết”. Các 
bên tham gia bao gồm những người thực tế đã tham gia vào hành động, và các sự vật 
đã thực tế tham gia hành động (ví dụ, mẫu phẩm, hạ tầng, thiết bị). Observation.value 
(Quan sát.giá trị) là giá trị thực tế đã đo được (ví dụ, 80mg/dL, hoặc <15 mg/dL). 

Trong thức sự kiện – TIÊU CHÍ (event-CRITERION), tác giả coi một lớp cụ 
thể “đo đường huyết” có thể cùng với một giá trị (khoảng) nhất định là kết quả. Các 
Bên tham gia giới hạn tiêu chí, ví dụ, cho một bệnh nhân cụ thể. Observation.value 
(Quan sát.giá trị) là khoảng mà tiêu chí đáp ứng (ví dụ > 180 mg/dL hoặc 200-300 
mg/dL).  

Trong thức MỤC TIÊU (GOAL) (một dạng tiêu chí), tác giả xác định là “mục 
tiêu của chúng tôi là có thể đo đường máu với giá trị (khoảng) giá trị cho trước”. Các 
bên tham gia tương tự như trong thức dự định, đặc biệt gồm tác giả của mục tiêu và 
bệnh nhân mà mục tiêu được đưa ra. Observation.value (Quan sát.giá trị) là khoảng 
xác định khi nào mục tiêu được đáp ứng (ví dụ  80-120 mg/dl). 

Lý giải: Khái niệm “thức” được mượn từ ngữ pháp ngôn ngữ tự nhiên, thức của 
một động từ (tiếng Latinh: modus verbi). 

Khái niệm thức cũng giống với rất nhiều dạng mở rộng của logic thực tế trong 
môn modal logic và logic với các mô thái, trong đó moodCode (Mã thức) xác định mô 
thái (thực tế, khả năng, dự định, mục tiêu, v.v.) mà theo đó báo cáo về Hành động 
được đánh giá là phù hợp hoặc có thiếu sót. 

3.1.1.3 Act.id :: SET<II> (0..*) 

Định nghĩa:Một định danh duy nhất cho Hành động. 



3.1.1.4 Act.code :: CD (0..1) 

Miền từ vựng: ActCode (CWE) 

Định nghĩa: Mã xác định loại cụ thể của Hành động mà thực thể Hành động 
biểu diễn trong lớp  của nó.  

Ràng buộc: Loại hành động (ví dụ khám sức khỏe, xét nghiệm huyết thanh ka-
li, gặp bệnh nhân nội trú, tính phí giao dịch tài chính, v.v.) được xác định bằng một mã 
được cấp bởi một trong nhiều hệ thống mã hóa, thường là bên ngoài. Hệ thống mã hóa 
sẽ tùy thuộc vào lớp của Hành động, ví dụ là LOINC đối với các quan sát, v.v. 

Về mặt khái niệm, Act.code (Hành động.mã) phải là một dạng chuyên biệt hóa 
của Act.classCode (Hành động.mã lớp). Đây là lý do tại sao cấu trúc của miền Lớp 
hành động cần được phản ánh trong cấu trúc tầng trên của miền ActCode (Mã hành 
động) và các mã riêng lẻ hoặc các miền từ vựng được tham khảo bên ngoài được đặt 
bên dưới những miền phản ánh cấu trúc ActClass (Lớp hành động) này. 

Act.classCode (Hành động.mã lớp) và Act.code (Hành động.mã) không phải là 
các yếu tố điều chỉnh lẫn nhau nhưng khái niệm Act.code (Hành động.mã) nên hàm 
chỉ khái niệm Act.classCode (Hành động.mã lớp). Ví dụ, việc dùng một Act.code 
(Hành động.mã) là “kali” cùng với một Act.classCode (Hành động.mã lớp) là “quan 
sát trong phòng thí nghiệm” để chỉ “quan sát kali trong phòng thí nghiệm” và sau đó 
vẫn dùng Act.code (Hành động.mã) là “kali” cùng với Act.classCode (Hành động.mã 
lớp) là “cho thuốc” để chỉ “thay thế cho kali” là không phù hợp. Việc sử dụng 
Act.code (Hành động.mã) và Act.classCode (Hành động.mã lớp) theo cách điều chỉnh 
nghĩa lẫn nhau như vậy không được phép thực hiện. 

Bàn luận: Act.code (Hành động.mã) không phải là thuộc tính bắt buộc của 
Hành động. Thay vì đặt tên cho loại của Hành động bằng Act.code (Hành động.mã), ta 
cũng có thể xác định một Hành động chỉ bằng mã lớp và các thuộc tính, đặc tính khác 
của Hành động. Nói chung và thường phổ biến hơn, loại của Hành động đã được xác 
định bởi một Quan hệ của hành động xác định rằng Hành động này khởi tạo một Hành 
động khác trong thức định nghĩa. Hoặc, ngay cả khi không tham chiếu đến một định 
nghĩa hành động, hành động đó cũng có thể đã được mô tả bằng các thuộc tính khác, 
các Quan hệ của hành động và các Bên tham gia. Ví dụ, loại của Cho dùng dược chất 
có thể đã được mô tả bằng cách tham chiếu đến loại thuốc cụ thể, như Bên tham gia 
của một Đối tượng biểu diễn thuốc đó. 

3.1.1.5 Act.negationInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa:Là một chỉ báo xác định rằng báo cáo Hành động này là phủ định 
của Hành động đã được mô tả bởi các thuộc tính mô tả. 

Ví dụ: Khi được dùng với một sự kiện Quan sát, nó cho phép ta nói rằng “bệnh 
nhân KHÔNG bị đau ngực”. Dùng với một tiêu chí Quan sát, nó phủ định tiêu chí ấy 



một cách tương tự, ví dụ “nếu bệnh nhân KHÔNG bị đau ngực trong vòng 3 ngày, 
…”, hoặc “nếu huyết áp tâm thu KHÔNG nằm trong khoảng 90-100 mm Hg ..." 

Bàn luận: Chỉ báo phủ định hoạt động như một từ lượng hóa phủ định sự tồn 
tại. Điều này được giải thích rõ nhất đối với các Hành động có thức tiêu chí, và sau đó 
được chuyển dịch đến tất cả các thức khác. Trong thức tiêu chí không có phủ định, ta 
thường chỉ xác định vài thuộc tính và quan hệ quan trọng nhất (đặc điểm) của một 
Hành động, tức là, chỉ những gì được cần để kiểm tra tiêu chí. Càng xác định được 
nhiều đặc điểm, thì tiêu chí càng hạn chế (cụ thể). Ví dụ, để kiểm tra tiêu chí “huyết áp 
tâm thu trong khoảng 90-100 mm Hg), ta thường chỉ dùng các thuộc tính mô tả 
Act.code (Hành động.mã) (cho huyết áp tâm thu) và Observation.value (Quan sát.giá 
trị) (bằng 90-100 mm Hg). Nếu ta cũng muốn xác định Thời gian hiệu lực, tức là cho 
“ngày hôm qua”, tiêu chí sẽ càng hạn hẹp hơn. Nếu Chỉ báo phủ định là đúng cho tiêu 
chí trên, thì ý nghĩa của bài kiểm tra là huyết áp tâm thu bằng 90-100 mm Hg không 
tồn tại trong hôm qua (không phụ thuộc việc có đo huyết áp hay không). 

Chỉ báo phủ định phủ định Hành động được mô tả bởi các đặc tính mô tả (gồm 
Act.code (Hành động.mã), Act.effectiveTime (Hành động.thời gian hiệu lực), 
Observation.value (Quan sát.giá trị), Act.doseQty (Hành động.Lượng liều), vv) và bất 
kỳ thành phần nào của nó. Các đặc tính trơ như Act.id (Hành động.id), Act.moodCode 
(Hành động.Mã thức), Act.confidentialityCode (Hành động.mã bảo mật), và đặc biệt là 
Tác giả - Bên tham gia không bị phủ định. Các đặc tính trơ này luôn có nghĩa không 
đổi, tức là tác giả vẫn là tác giả của quan sát phủ định. Đồng thời, hầu hết các 
ActRelationships (Quan hệ của hành động) (trừ các thành phần) cũng không bị phủ 
định. 

Ví dụ, một yêu cầu có tính bảo mật cao do Bác sĩ Jones viết ra, chỉ định rõ là 
không cho dùng “succinyl choline “ vì “lý do” (ActRelationship - Quan hệ của hành 
động) là tiền sử bệnh tăng thân nhiệt ác tính (Observation - Quan sát) phủ định các đặc 
tính mô tả “cho dùng succinyl choline” (Act.code - Hành động.mã), nhưng đó vẫn là 
một yêu cầu và được viết bởi Bác sĩ Jones cho bệnh nhân John Smith, và lý do cho yêu 
cầu này là tiền sử bệnh tăng thân nhiệt ác tính của bệnh nhân. 

Tuy nhiên, các chi tiết bổ sung trong các thuộc tính mô tả sẽ là một phần của 
phủ định và làm hạn chế hiệu quả của câu trình bày bị phủ định. Ví dụ, nếu yêu cầu là 
không cho dùng một chất và bao gồm một Lượng liều, thì nó sẽ có nghĩa là không nên 
cho dùng chất đó tại liều cụ thể đó (nhưng bất kỳ liều nào khác vẫn được chấp nhận).  

Một báo cáo hành động có chỉ báo phủ định vẫn là một báo cáo về sự việc có 
thật cụ thể được mô tả bởi Hành động đó. Ví dụ, câu báo cáo “thấy hiện tượng thở khò 
khè ngày 1/7” bị phủ định có nghĩa là tác giả phủ nhận việc có hiện tượng thở khò khè 
vào ngày 1/7, và anh ta chịu trách nhiệm cho báo cáo đó và cũng có yêu cầu phải cung 
cấp bằng chứng cho báo cáo đó tương tự như khi anh ta không dùng phủ định. Ngược 



lại, chỉ báo phủ định không phủ định rằng sự việc thực tế đã được khẳng định hoặc 
báo cáo đã được lập ra. Điều này đúng cho tất cả các thức, ví dụ, một yêu cầu phủ định 
là một yêu cầu không thực hiện hành động được mô tả, chứ không phải là báo cáo rằng 
không có yêu cầu đó. 

3.1.1.6 Act.derivationExpr :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Là một chuỗi ký tự chứa một biểu thức bằng ngôn ngữ chính thức 
xác định cách thức các thuộc tính của Hành động được (sẽ được hoăc đã được) phát 
sinh như thế nào từ các tham số đầu vào có liên quan đến các quan hệ phát sinh.   

Bàn luận: Các quan sát phát sinh có thể được xác định thông qua quan hệ liên 
quan với các quan sát khác bằng cách dùng ActRelationship (Quan hệ của Hành động) 
thuộc loại “phát sinh”. Ví dụ, để xác định một quan sát phát sinh cho Số lượng trung 
bình của huyết sắc tố có trong hồng cầu (MCH), ta sẽ liên hệ quan sát MCH với quan 
sát Hemoglobin (HGB) và quan sát Số lượng hồng cầu (RBC). Biểu thức phát sinh mã 
hóa công thức: MCH = HGB / RBC. 

Biểu thức phát sinh được biểu diễn ở dạng chuỗi ký tự. 

[Lưu ý: ngữ pháp của biểu thức này vẫn cần được xác định đầy đủ hơn nữa. 
Nên có một ngôn ngữ biểu thức tiêu chuẩn thay vì cho nhiều phương án lựa chọn ngôn 
ngữ biểu diễn. Ngữ pháp nên được dựa trên một tiêu chuẩn phổ biến cho nhiều ngôn 
ngữ định hướng đối tượng, như C++, Java, OCL, v.v. Một tiêu chuẩn cụ thể của ngôn 
ngữ biểu thức này hiện đang được  xây dựng và dự kiến sẽ có trong năm 2003.] 

3.1.1.7 Act.title :: ED (0..1) 

Định nghĩa:Là một từ hay ngữ giúp con người xác định được một Hành động 
cụ thể.   

Ví dụ: tên của một nghiên cứu (ví dụ "Nghiên cứu Simvastatin ở vùng 
Scandinavi”), tên của một phiên tòa (ví dụ “Brown và Ủy ban giáo dục”), tên của một 
loại công trình hoặc loại phẫu thuật. Đối với các hành động biểu diễn tài liệu, đây là 
tiêu đề của tài liệu. 

RÀNG BUỘC: Trước khi công bố phiên bản 2.05 của RIM, thuộc tính này có 
kiểu dữ liệu là ST. Từ bản công bố 2.05 trở đi, loại dữ liệu được mở rộng ra thành một 
tập giới hạn có ràng buộc của kiểu dữ liệu ED. Các ràng buộc được áp dụng cũng 
giống như ràng buộc cho kiểu dữ liệu ST, ngoài trừ việc Loại phương tiện sẽ là 
"text/x-hl7-title+xml". Mục đích là để cho phép có đủ không gian để truyền tải các ngữ 
nghĩa của các cụm từ khoa học, ví dụ như tên các hợp chất hóa học. Phần tăng thêm 
này không được dùng để truyền tải các lựa chọn hiển thị đơn giản. 

Bàn luận: Đây không phải là một định danh chính thống mà là một tên chung 
có thể được nhận biết bởi con người. Tuy nhiên, nó giống với thuộc tính id ở chỗ nó đề 
cập đến một Hành động cụ thể thay vì một “loại” hành động. (trong thức định nghĩa, 



tiêu đề đề cập đến định nghĩa cụ thể đó thay vì đến một nhóm rộng có thể được truyền 
tải bởi Act.code (Hành động.mã)).  

Lưu ý: Thuộc tính này không phải là nội dung quy chuẩn được bỏ phiếu và phê 
duyệt trong bản công bố lần đầu của Tiêu chuẩn Mô hình Thông tin Tham chiếu HL7. 
Thuộc tính này sẽ được cân nhắc khi chuẩn bị cho lần bỏ phiếu của phiên bản hai của 
RIM. Thuộc tính này hiện đang được dùng trong thiết kế tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3. 

3.1.1.8 Act.text :: ED (0..1) 

Định nghĩa:Là một bản mô tả bằng văn bản hoặc đa phương tiện (hoặc tham 
chiếu đến bản mô tả) của một Hành động. 

Ví dụ: Đối với các định nghĩa về hành động, Act.text (Hành động.văn bản) có 
thể chứa các thông tin giống trong sách giáo khoa về hành động đó. Với hành động 
yêu cầu/chỉ định, bản mô tả sẽ chứa các chỉ dẫn cụ thể cho riêng yêu cầu/chỉ định đó. 

Ràng buộc: Không có hạn chế về độ dài cũng như nội dung cho thuộc tính 
Act.text (Hành động.văn bản). 

Nội dung mô tả không được coi là một phần của thông tin chức năng được trao 
đổi giữa các hệ thống máy tính. Tuy nhiên, đối với các Hành động có bao gồm việc 
đọc và thực hiện bởi con người, hệ thống máy tính phải hiển thị trường Act.text (Hành 
động.văn bản) cho người dùng có trách nhiệm với hoạt động đó, hoặc ít nhất phải chỉ 
báo sự tồn tại của thông tin trong Act.text (Hành động.văn bản) và cho phép người 
dùng đọc được thông tin đó. 

Các mô tả tự do bằng văn bản được dùng để giúp các cá nhân hiểu nội dung và 
ngữ cảnh của hành động, nhưng tất cả các thông tin liên quan đến các chức năng tự 
động hóa phải được trao đổi bằng các thuộc tính phù hợp và các đối tượng liên quan. 

3.1.1.9 Act.statusCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ActStatus (CNE) 

Định nghĩa:Là mã xác định trạng thái của Hành động. 

Tư vấn thiết kế: Thuộc tính này được định nghĩa trong bản RIM ban đầu như 
là mã lặp lại, do sự xuất hiện của các trạng thái lồng nhau trong sơ đồ trạng thái. Tuy 
nhiên trong thực tế, không bao giờ cần thông tin nhiều hơn một giá trị trạng thái. Do 
đó, khuyến nghị các ủy ban nên giới hạn thuộc tính này với số phần tử tối đa là 1 
trong tất cả các thiết kế bản tin. 

3.1.1.10 Act.effectiveTime :: GTS (0..1) 

Định nghĩa: Là một biểu thức thời gian xác định thời gian trọng tâm hay thời 
gian hoạt động của Hành động, thời gian chính mà Hành động có hiệu lực, thời gian 
cần quan tâm trên quan điểm dự định của Hành động. 



Ví dụ: Với các Quan sát lâm sàng, Thời gian có hiệu lực là thời gian thực hiện 
quan sát (có hiệu lực) đối với bệnh nhân.  

Đối với các hợp đồng, Thời gian có hiệu lực là thời gian Hợp đồng có hiệu lực.  

Đối với các thỏa thuận, Thời gian có hiệu lực là thời gian thỏa thuận còn tính 
hợp lệ. 

Đối với việc cho dùng dược chất, thời gian có hiệu lực là thời gian phải quản lý 
chất đó, bao gồm tần suất cho dùng (ví dụ TID trong 10 ngày).  

Đối với thủ tục phẫu thuật, Thời gian có hiệu lực là thời gian phù hợp cho bệnh 
nhân, tức là, từ lúc mổ cho đến mũi khâu cuối cùng. 

Đối với các hành động vận chuyển, thời gian có hiệu lực là thời gian trọng tải  
hàng hóa được vận chuyển đang trên đường đi. 

Đối với các cuộc gặp bệnh nhân, đây là thời gian “hành chính”, tức là ngày 
cuộc gặp bắt đầu và kết thúc phải lựa chọn theo các quy tắc nghiệp vụ, trái với thời 
gian thực tế các công tác liên quan đến cuộc thăm khám y khoa được thực hiện. 

Bàn luận:  Thời gian có hiệu lực cũng được gọi là thời gian “chính” (Arden 
Syntax) hoặc “thời gian liên quan sinh học” (HL7 v2.x). Thuộc tính này được phân 
biệt với Thời gian hoạt động. 

Đối với các quan sát, thời gian của hoạt động quan sát có thể muộn hơn rất 
nhiều so với thời gian của đặc điểm được quan sát. Ví dụ, trong Phân tính Khí máu 
động mạch (BGA), kết quả luôn có khoảng thời gian tính bằng phút sau khi lấy mẫu 
phẩm, trong khi trạng thái sinh lý của bệnh nhân có thể đã thay đổi đáng kể. 

Đối với các hoạt động chủ yếu mang tính vật lý (phẫu thuật, vận tải, v.v.), thời 
gian hiệu lực là thời gian cần quan tâm cho dự định của Hành động, tức là do dự định 
của một hành động vận tải là giao một tải trọng hàng hóa từ địa điểm A đến địa điểm 
B, Thời gian có hiệu lực là thời gian tải trọng hàng hóa này đang trên đường từ A đến 
B. Tuy nhiên, Hành động cũng thường bao gồm các công tác đột xuất cần để thực hiện 
dự định của Hành động, nhưng không liên quan đến mục đích của Hành động. 

Ví dụ, thời gian lái xe đi đến điểm nhận hàng A và sau đó trở về từ địa điểm 
giao hàng B đến nơi xuất phát ban đầu cũng bao gồm trong hoạt động vật lý ở thế giới 
thực, nhưng lại không phải là điểm quan tâm từ góc nhìn của việc vận chuyển tải 
trọng. Một ví dụ khác là: thời gian làm việc của một cá nhân (thời gian hiệu lực) có thể 
là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, bất kể người đó cần 10 phút hay 2 giờ đồng hồ để đi 
lại. Việc đi lại là cần thiết để đến nơi làm việc, nhưng không quan trọng khi xét đến 
giờ làm việc. 



3.1.1.11 Act.activityTime :: GTS (0..1) 

Định nghĩa: Là một biểu thức thời gian xác định khi nào một Quan sát 
(Observation), Thủ tục (Procedure), hoặc một Hành động khác xảy ra, hoặc tùy thuộc 
vào thức, được dự kiến xảy ra, lên kế hoạch xảy ra, v.v. Nó cho ta biết khi nào công 
việc của một Hành động được hoàn thành. Thời gian hoạt động bao gồm thời gian của 
các hành động thành phần (ví dụ chuẩn bị hay lau rửa sau Hành động). Đối với các 
Thủ tục và Cho dùng dược chất, Thời gian hoạt động có thể cung cấp chức năng xếp 
lịch/hành chính cần thiết vì cho biết thời gian đầy đủ hơn cần dự báo cho các hành 
động cụ thể.    

Bàn luận: Thời gian hoạt động mang tính hành chính hơn là phục vụ mục đích y 
tế. Thời gian thích hợp cho mục đích y tế là Thời gian có hiệu lực. Khi thực hiện quan 
sát một triệu chứng trước đó, Thời gian hoạt động mô tả thời gian thực hiện quan sát, 
trái với Thời gian có hiệu lực là thời gian triệu chứng xảy ra. Do đó Thời gian hoạt 
động có thể khác hoàn toàn Thời gian có hiệu lực của cùng một Hành động.  Tuy 
nhiên ngay cả ngoài trường hợp sử dụng cho mục đích y tế, người thiết kế vẫn nên 
xem xét Thời gian có hiệu lực như thời gian liên quan chính của một Hành động. 

Thời gian hoạt động là một thuộc tính mô tả, tức là, tương tự Thời gian có hiệu 
lực, nó luôn mô tả một sự kiện Hành động như là đã hoặc sẽ xảy ra, ngay cả khi hoạt 
động cùng các thức khác nhau. Ví dụ, khi yêu cầu một thủ tục, Thời gian hoạt động 
mô tả tổng thời gian yêu cầu cho thủ tục đó. Ngược lại, Participation.time (Sự tham 
gia.thời gian) của tác giả là thuộc tính trơ, nghĩa là thời gian tham gia của tác giả vào 
một yêu cầu xác định khi nào yêu cầu đó được viết ra và không liên quan đến việc khi 
nào sự kiện sẽ xảy ra trong thực tế. 

Thời gian hoạt động chỉ khi nào Hành động xảy ra, chứ không phải khi Hành 
động được ghi lại. Nhiều ứng dụng truy tìm thời gian quan sát được ghi lại chứ không 
phải thời gian chính xác thực hiện quan sát, trong trường hợp đó Parcitipation.time (Sự 
tham gia.thời gian) (ví dụ của Tác giả) nên được sử dụng. Các quan sát được ghi lại 
này có thể xảy ra trong một cuộc gặp bệnh nhân, và thời gian của cuộc gặp thường 
cung cấp đủ thông tin khiến không cần sử dụng Thời gian hoạt động cho mục đích y 
tế. 

3.1.1.12 Act.availabilityTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Là thời điểm đầu tiên mà thông tin về thực thể Hành động (bất kể 
thức) có sẵn cho hệ thống sao chép Hành động này. 

Ví dụ: Một Hành động ghi lại rằng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim thất phải có 
hiệu lực từ ba giờ trước (xem Act.effectiveTime - Hành động.Thời gian có hiệu lực), 
nhưng chúng ta chỉ biết tình trạng bất thường này vài phút trước 
(Act.acvailabilityTime - Hành động.Thời gian sẵn có). Do đó, mọi can thiệp từ ba giờ 
trước đến tận vài phút trước có thể đã dựa trên giả định là bị nhồi máu thất trái, điều 



này giải thích tại sao các can thiệp này (ví dụ, cho dùng nitrat) có thể không phù hợp 
khi biết thêm thông tin vừa mới biết. 

Bàn luận: Thời gian sẵn có là một thông tin thứ cấp chủ quan được bổ sung 
(hoặc thay đổi) bởi hệ thống sao chép Hành động này, và không được quy về cho tác 
giả của báo cáo hành động (nó sẽ không được đưa vào tài liệu mà tác giả sẽ phải ký 
chứng nhận). Hệ thống sao chép Hành động thường không phải là hệ thống khởi tạo 
Hành động, mà là hệ thống nhận được Hành động này từ đâu đó, và khi nhận được 
Hành động, giá trị của Thời gian sẵn có truyền tải thời gian mà người dùng của hệ 
thống cụ thể đó có thể biết về thực thể Hành động này. 

Khi thông tin về Thời gian sẵn có cho một hệ thống khác, Thời gian sẵn có của 
một Hành động A được gán cho tác giả của một Hành động khác là Hành động B, đề 
cập đến hoặc bao gồm Hành động A. Ví dụ, nếu một trích đoạn bệnh án được trích 
xuất cho một báo cáo các sự kiện phản ứng phụ, availabilityTime (thời gian sẵn có) 
được gán thuộc tính cho tác giả đã thực hiện báo cáo. 

3.1.1.13 Act.priorityCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: ActPriority (CWE) 

Định nghĩa: là một mã hoặc một bộ mã (ví dụ, thường ngày, khẩn cấp), xác 
định mức độ khẩn cấp mà Hành động đã xảy ra, có thể xảy ra, đang xảy ra, dự kiến 
xảy ra, hoặc được yêu cầu/ra lệnh xảy ra.   

Bàn luận: Thuộc tính này được sử dụng trong các yêu cầu để chỉ mức độ ưu 
tiên được yêu cầu, và trong các hồ sơ về sự kiện để chỉ mức độ ưu tiên thực tế đã được 
dùng để thực hiện hành động. Trong thức định nghĩa nó chỉ các mức độ ưu tiên sẵn có. 

3.1.1.14 Act.confidentialityCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: Confidentiality (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã kiểm soát việc tiết lộ thông tin về Hành động này, bất 
kể thức của nó. 

Bàn luận: Cần lưu ý rằng tính bảo mật cần thiết của một bệnh án không thể đảm 
bảo chỉ bằng các mã bảo mật để che các mục trong bệnh án đối với một số loại người 
dùng nhất định. Có hai vấn đề quan trọng đối với tính bảo mật theo từng hạng mục: 
một là sự suy luận và một là nguy cơ giữ lại những thông tin quan trọng trong một số 
tình huống chăm sóc y tế nhất định. Suy luận nghĩa là thông tin nhạy cảm bị lọc vẫn có 
thể được đoán ra từ những thông tin khác không bị lọc. Dạng suy luận đơn giản nhất là 
sự tồn tại của yêu cầu xét nghiệm HIV Western Blot hoặc đếm tế bào lympho T4/T8 là 
một chỉ báo mạnh của việc có bệnh HIV, dù rằng không biết các kết quả. Trường hợp 
có thể suy luận ra chẩn đoán từ thuốc là rất phổ biến, ví dụ thuốc Zidovudin để điều trị 
bệnh truyền nhiễm HIV. Vấn đề che dấu các mục riêng trở nên vô cùng khó khăn với 
việc điều trị bằng thuốc hiện tại, vì cần phải đảm bảo tiếp tục cho dùng thuốc. 



Để giảm bớt một số nguy cơ suy luận, các tổ hợp dữ liệu phải có mức độ bảo 
mật của hành động cần bảo mật nhất trong tổ hợp. 

3.1.1.15 Act.repeatNumber :: IVL<INT> (0..1) 

Định nghĩa:Là khoảng các số nguyên xác định số lần lặp lại tối thiểu và tối đa 
của Hành động.  

Ví dụ: Lời khuyên của bác sĩ phẫu thuật nha khoa cho bệnh nhân sau khi nhổ 
răng là: “thay gạc hàng giờ từ 1 đến 3 lần cho đến khi hết chảy máu hoàn toàn”. Chỉ 
dẫn này được dịch thành Số lần lặp lại có giới hạn dưới là 1 và giới hạn trên là 3. 

Bàn luận: Thuộc tính này là một thành phần của bộ thuộc tính kiểm soát quy 
trình làm việc. 

Số lần lặp lại được giới hạn thêm bởi thời gian. Hành động sẽ lặp lại ít nhất số 
lần lặp tối thiểu và nhiều nhất là số lần lặp tối đa. Việc lặp lại hành động cũng kết thúc 
khi thời gian vượt quá Act.effectiveTime (Hành động.Thời gian hiệu lực) tối đa, tùy 
theo giá trị nào đạt được trước. 

Cách sử dụng: Trong một Hành động với thức Sự kiện, Số lần lặp lại thường là 
1. Nếu lớn hơn 1, Hành động biểu diễn tập hợp nhiều sự kiện xảy ra trong khoảng thời 
gian được biểu diễn bằng Thời gian có hiệu lực.  

Để phân biệt những lần xảy ra của hành động trong một chuỗi các lần lặp lại, 
dùng ActRelationship.sequenceNumber (Quan hệ hành động.Số trong chuỗi). 

3.1.1.16 Act.interruptibleInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là chỉ báo xác định Hành động có thể bị ngắt quãng bởi các sự 
kiện không đồng bộ hay không. 

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ các thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Các sự kiện Hành động đang diễn ra có thể bị ngắt quãng theo nhiều cách 
khác nhau. Các sự kiện làm ngắt quãng bao gồm: (1) khi nhận được một yêu cầu hủy 
lệnh rõ ràng cho Hành động, (2) khi thời gian phân bổ cho Hành động này đã hết hạn 
(hết thời gian); (3) một “điều kiện thông qua” không còn đúng cho Hành động này 
(xem ActRelationship.checkpointCode - Quan hệ hành động.Mã điểm kiểm tra); (4) 
Hành động là một thành phần với Mã kết hợp (jointCode) là “triệt tiêu” và tất cả các 
thành phần khác trong cùng nhóm đã kết thúc (xem Act.jointCode - Hành động.Mã kết 
hợp); và (5) khi một Hành động có chứa nó bị ngắt quãng. 

Nếu Hành động nhận được lệnh ngắt quãng và bản thân Hành động đó là ngắt 
quãng được, nhưng hiện giờ nó đang có một Hành động thành phần đang hoạt động và 
không thể ngắt quãng được, Hành động sẽ bị ngắt quãng khi tất cả các hành động 
thành phần đang hoạt động và không thể ngắt quãng được của nó đã kết thúc. 



3.1.1.17 Act.levelCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ActContextLevel (CWE) 

Định nghĩa: là mã xác định tầng trong cấu trúc thành phần theo thứ bậc của 
Hành động và là một loại thông tin về ngữ cảnh được gắn với các Hành động thành 
phần (“nội dung chứa bên trong”) , áp dụng cho các Hành động thành phần của các nội 
dung chứa trong đó. Mã tầng chỉ vị trí trong hệ thống thứ bậc đó và các ràng buộc áp 
dụng. 

Bàn luận: Bạn đọc cần nhận thức được rằng thuộc tính này có thể sẽ bị tuyên 
bố là “lỗi thời” trong phiên bản quy chuẩn tiếp theo của HL7 RIM. Hiện một cách 
biểu diễn thay thế cho khái niệm này dùng một  hệ thống thứ bậc các giá trị 
Act.classCode (Hành động.Mã lớp) xác định trước đang được cân nhắc. Nếu áp dụng 
thay đổi này, các thủ tục duy trì RIM của HL7 quy định rằng MÃ tầng (levelCode) sẽ 
được tuyên bố là “đã lỗi thời” trong bản công bố RIM tiếp theo, và sau đó trở thành 
thành phần “không còn dùng nữa” trong bản công bố sau đó. Người dùng được khuyến 
cáo nên kiểm tra các định nghĩa nội bộ mới nhất cho RIM của HL7 trước khi dùng 
thuộc tính này. 

Các khái niệm Mã tầng (levelCode) được định nghĩa để đáp ứng các yêu cầu 
chuyển giao bệnh án cụ thể. Trong khi các khái niệm này được biết là có thể áp dụng 
cho một số loại giao dịch khác, dự định ban đầu không phải là tạo chúng thành một 
danh sách kín hoàn chỉnh. Có thể lựa chọn các phương án tập hợp tầng trực giao khác 
nếu cần để đáp ứng một mục đích công việc cụ thể (ví dụ, một thông tin về nhiều bệnh 
nhân có thể được chia nhỏ bởi một tầng trên gồm các vùng chủ đề). 

Ví dụ: Tầng “trích đoạn” và tầng “thư mục” phải chứa dữ liệu về một cá nhân 
duy nhất, trong khi tầng “nhiều đối tượng” có thể chứa dữ liệu về nhiều cá nhân. 
Trong khi “trích đoạn” có thể khởi nguồn từ nhiều nguồn, một “thư mục” phải khởi 
nguồn từ một nguồn duy nhất. Tầng “các thành phần” thường chỉ có một tác giả duy 
nhất. 

Ràng buộc: Các ràng buộc áp dụng cho một tầng cụ thể có thể bao gồm thay 
đổi các yêu cầu tham gia (ví dụ, bệnh nhân, tổ chức khởi tạo, tác giả hoặc người chứng 
nhận khác), các quan hệ với hoặc sự bao gồm các Hành động khác, các tài liệu hoặc 
việc sử dụng các biểu mẫu. Các ràng buộc áp dụng cho một tầng cũng có thể xác định 
các tầng được phép chứa trong tầng đó như thành phần. Nhiều tầng lồng vào nhau và 
sử dụng chung Mã tầng (levelCode) cũng có thể được phép, bị cấm (hoặc hạn chế). 
Các thực thể của tầng con tiếp theo thường được cho phép trong bất kỳ tầng nào, 
nhưng một số tầng có thể bị bỏ khỏi mô hình và có thể được phép bỏ qua một vài tầng. 



3.1.1.18 Act.independentInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa:Là một chỉ báo xác định xem Hành động có thể được thực hiện độc 
lập với các Hành động khác hay việc thực hiện Hành động chỉ có thể thông qua một 
Hành động tổng hợp cấp trên chứa Hành động này làm thành phần. Theo mặc định Chỉ 
báo độc lập phải là đúng.  

Ví dụ: Một định nghĩa Hành động đôi khi được đánh dấu bằng Chỉ báo độc lập 
= sai nếu quy tắc nghiệp vụ không cho phép yêu cầu hành động này mà không yêu cầu 
nhóm hành động có chứa nó. 

Một yêu cầu có thể có một thành phần không thể bị hủy lệnh độc lập với các 
thành phần khác. 

3.1.1.19 Act.uncertaintyCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ActUncertainty (CNE) 

Định nghĩa: là một mã chỉ ra rằng báo cáo Hành động trên tổng thể, với tất cả 
các thành phần con của nó, bị xác nhận là không chắc chắn theo một cách nào đó. 

Ví dụ: Bệnh nhân có thể đã trải qua thủ thuật cắt bỏ túi mật trong quá khứ 
(nhưng không chắc chắn).  

Ràng buộc: Sự không chắc chắn khi được xác nhận theo thuộc tính này áp dụng 
cho ý nghĩa tổng thể của báo cáo Hành động được tạo ra bởi tất cả các thuộc tính mô tả 
của nó (ví dụ, Act.code - Hành động.mã, Act.effectiveTime - Hành động.Thời gian có 
hiệu lực, Observation.value - Quan sát.Giá trị, SubstanceAdministration.doseQuantity 
- Cho dùng dược chất.liều lượng, v.v.), và ý nghĩa của bất kỳ thành phần nào. 

Bàn luận:Thuộc tính này không được dự định dùng thay thế hoặc cạnh tranh 
với sự không chắc chắn của riêng Observation.value (Quan sát.giá trị) hoặc từng thuộc 
tính riêng của lớp. Để chỉ riêng sự không chắc chắn trong những trường hợp như vậy, 
nên áp dụng phần mở rộng kiểu dữ liệu PPD, UVP hoặc UVN cho từng thuộc tính cụ 
thể. Đặc biệt nếu sự không chắc chắn là không chắc chắn về một giá trị đo đếm định 
lượng, thì nó phải được biểu diễn bằng một PPD<PQ> trong giá trị chứ không phải 
bằng cách sử dụng Mã không chắc chắn (uncertaintyCode). Đồng thời, khi các chẩn 
đoán khác biệt được liệt kê hoặc cân đo về xác suất, phải dùng UVP<CD> hoặc 
UVN<CD> chứ không phải dùng Mã không chắc chắn (uncertaintyCode). Việc sử 
dụng Mã không chắc chắn chỉ phù hợp nếu toàn bộ Hành động và các Hành động phụ 
thuộc của nó đang được hỏi đến.  

Cần lưu ý rằng sự không chắc chắn vốn rất mơ hồ này có thể được nghĩ rằng có 
liên quan đến Chỉ báo phủ định, tuy nhiên, hai khái niệm này thực ra độc lập. Ta có thể 
rất không chắc chắn về một sự kiện, nhưng điều đó không có nghĩa là ta chắc chắn về 
sự phủ định của sự kiện đó. 



3.1.1.20 Act.reasonCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: ActReason (CWE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định động cơ, nguyên nhân, hoặc lý giải cho một 
Hành động, khi phần lý giải đó chưa được trình bày hợp lý bằng Quan hệ hành động 
(ActRelationship) thuộc loại “có lý do” liên kết với một Hành động khác.   

Ví dụ: Ví dụ cho các lý do có thể được mã hóa trong trường dữ liệu này bao 
gồm: “yêu cầu của công việc thường ngày”, “yêu cầu báo cáo bệnh truyền nhiễm”, 
“theo đề nghị của bệnh nhân”, “do pháp luật yêu cầu”.  

Bàn luận 

Hầu hết các lý do của hành động đều có thể biểu diễn rõ ràng bằng cách liên kết 
Hành động mới với một Hành động trước đó dùng Quan hệ hành động 
(ActRealtionship) loại “có lý do”. Cách này tuyên bố đơn giản rằng Hành động trước 
đó là lý do cho Hành động mới này (xem ActRelationship - Quan hệ hành động). Hành 
động trước đó có thể là một hành động cụ thể đã tồn tại hoặc một phần giải thích bằng 
văn bản. Cách làm này hiệu quá cho hầu hết các trường hợp, và phần dữ liệu giải thích 
lý do càng cụ thể, thì Quan hệ hành động (ActRelationship) chỉ lý do này càng nên 
được sử dụng thay cho mã lý do. 

Mã lý do vẫn được duy trì để chứa những lý do chung không liên kết với một 
Hành động trước đó hoặc với bất kỳ điều kiện nào khác được biểu diễn trong các Hành 
động. Chỉ báo rằng điều gì đó là do pháp luật yêu cầu hoặc do đề nghị của bệnh nhân, 
vv có thể phù hợp. Tuy nhiên, nếu điều luật, quy định, hợp đồng hoặc yêu cầu của 
bệnh nhân có thể được biểu diễn như một Hành động (thường là vậy), thì cũng không 
nên sử dụng Mã lý do (reasonCode). 

3.1.1.21 Act.languageCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: HumanLanguage (CWE) 

Định nghĩa: Là ngôn ngữ chính mà báo cáo của Hành động này sử dụng để ghi 
lại, đặc biệt là ngôn ngữ của phần Act.text (Hành động.Văn bản). 



3.1.1.22 State machine for Act 

 
Các trạng thái của Hành động: 

• Aborted - Đã hủy lệnh (trạng thái con của thông thường): Một đối tường dịch 
vụ đang hoạt động bị kết thúc bất thường. 

• Active - Đang hoạt động (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch vụ 
đang hoạt động. 

• Cancelled - Đã được hủy (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch vụ 
đã được hủy bỏ trước khi kích hoạt. 

• Completed - Đã hoàn thành (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch 
vụ đã được hoàn thành. 

• Held - Bị giữ lại (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch vụ đang bị 
giữ lại do đó không thể được kích hoạt trước khi được giải phóng.  

• New - Mới (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch vụ đang trong 
quá trình chuẩn bị, đợi được kích hoạt. 

• Normal - Thông thường: Bao gồm các trạng thái được mong đợi của một đối 
tượng dịch vụ, trừ “đưa về không” và “phế bỏ” thể hiện các trạng thái kết thúc 
bất thường của vòng đời. 

• Nullified - Đã đưa về không: Đối tượng dịch vụ đáng ra không nên được khởi 
tạo, và do đó được đưa về không. 



• Obsolete - Bị phế bỏ: Đối tượng dịch vụ đã được thay thế bởi một đối tượng 
dịch vụ mới. 

• Suspended - Bị tạm dừng (trạng thái con của thông thường): Đối tượng dịch 
vụ đang hoạt động bị tạm thời dừng lại. 

Các quá trình chuyển đổi trạng thái của Hành động: 

• Abort - hủy lệnh (từ đang hoạt động sang đã hủy lệnh) 

• Revise - xem lại (từ đang hoạt động sang đang hoạt động) 

• Complete - hoàn thành (từ đang hoạt động sang đã hoàn thành) 

• Suspend - tạm dừng (từ đang hoạt động sang bị tạm dừng) 

• Reactivate - kích hoạt lại (từ đã hoàn thành sang đang hoạt động) 

• Revise - xem lại (từ đã hoàn thành sang đã hoàn thành) 

• Cancel - hủy (từ bị giữ lại sang đã hủy) 

• Revise - xem lại (từ bị giữ lại sang bị giữ lại) 

• Release - thả (từ bị giữ lại sang mới) 

• Activate - kích hoạt (từ mới sang đang hoạt động) 

• Cancel - hủy (từ mới sang đã hủy) 

• Complete - hoàn thành (từ mới sang đã hoàn thành) 

• Hold - giữ lại (từ mới sang bị giữ lại) 

• Revise - xem lại (từ mới sang mới) 

• Nullify - đưa về không (từ thông thường sang đã đưa về không) 

• Obsolete - phế bỏ (từ thông thường sang bị phế bỏ) 

• Activate - kích hoạt (từ không sang đang hoạt động) 

• Complete - hoàn thành (từ không sang đã hoàn thành) 

• Create - tạo (từ không sang mới) 

• Jump - nhảy (từ không sang thông thường) 

• Abort - hủy lệnh (từ bị tạm dừng sang bị hủy lệnh) 

• Resume - khôi phục lại (từ bị tạm dừng sang đang hoạt động) 

• Complete - hoàn thành (từ bị tạm dừng sang đã hoàn thành) 

• Revise - xem lại (từ bị tạm dừng sang bị tạm dừng) 



3.1.2 Class: ActRelationship (in Acts) Lớp: Quan hệ hành động  

Các thuộc tính của Quan hệ hành động: 

typeCode :: CS 

inversionInd :: BL 

contextControlCode :: CS 

contextConductionInd :: BL 

sequenceNumber :: INT 
 

priorityNumber :: INT 

pauseQuantity :: PQ 

checkpointCode :: CS 

splitCode :: CS 

joinCode :: CS 
 

negationInd :: BL 

conjunctionCode :: CS 

localVariableName :: ST 

seperatableInd :: BL 

subsetCode :: CS 
 

Các quan hệ liên quan của Quan hệ hành động (ActRelationship): 

• target :: (1..1)Act :: inboundRelationship :: (0..*) 

• source :: (1..1)Act :: outboundRelationship :: (0..*) 

Định nghĩa ActRelationship: 

Là quan hệ có hướng giữa một Hành động nguồn và một Hành động đích. Quan 
hệ hành động trên cùng một Hành động nguồn được gọi là các quan hệ hành động 
“hướng ngoại” của Hành động đó. Các quan hệ hành động trên cùng một Hành động 
đích được gọi là các Quan hệ hành động “hướng nội” của Hành động đó. Ý nghĩa và 
mục đích của một Quan hệ hành động được mô tả trong thuộc tính 
ActRelationship.typeCode (Quan hệ hành động.Mã loại).  

Ví dụ:  

1) Một xét nghiệm điện giải có thể có các thành phần là quan sát natri, kali, pH, 
và carbonate axit. Xét nghiệm chất điện giải tổng hợp khi đó sẽ có 4 Quan hệ hành 
động hướng ngoại thuộc loại “có thành phần”. 

2) Sự kiện xét nghiệm chất điện giải đã được thực hiện khi hoàn thành yêu cầu 
quan sát. Sự kiện xét nghiệm chất điện giải có một Quan hệ hành động hướng ngoại 
loại “hoàn thành” với đích là yêu cầu. 

3) Một thủ thuật “cắt túi mật” có thể đã được thực hiện vì lý do là Quan sát thấy 
“bệnh sỏi mật”. Thủ thuật này có một Quan hệ hành động hướng ngoại loại “có lý do” 
với quan sát bệnh sỏi mật. 

Bàn luận:  Xem mỗi thực thể ActRelationship (Quan hệ hành động) là một mũi 
tên với đầu (hướng tới đích) và gốc (từ nguồn). Các chức năng (đôi khi được gọi là 
“vai trò”) mà các Hành động nguồn và đích thực hiện trong mối quan hệ đó được xác 
định khác nhau cho từng loại ActRelationship (Quan hệ hành động). Ví dụ, trong một 
quan hệ thành phần, nguồn là tổng thể và đích là thành phần. Trong quan hệ lý do, 
nguồn là bất kỳ Hành động nào và đích là lý do hoặc chỉ dẫn cho Hành động nguồn.   



Những quan hệ liên quan đến Hành động được coi là đặc tính của đối tượng 
hành động nguồn. Điều này có nghĩa là tác giả của một thực thể Hành động cũng được 
coi là tác giả của tất cả các quan hệ hành động có nguồn là Hành động này. Không có 
trường hợp ngoại lệ cho quy tắc này. 

Xem ActRelationship.typeCode (Quan hệ hành động.mã loại) để có thêm thông 
tin tổng quan về các loại ActRelationship (Quan hệ hành động) khác nhau.  

Lớp Quan hệ hành động được dùng để xây dựng kế hoạch hành động và biểu 
thị các lý luận hoặc đánh giá y khoa về các quan hệ hành động. Các hành động xảy ra 
trước có thể được liên kết như lý do cho những hành động mới hơn. Bằng chứng hỗ trợ 
có thể được liên kết với các giả thuyết y tế hiện thời. Danh sách các vấn đề và những 
mạng lưới các phán đoán/đánh giá liên quan về sự kiện y tế được biểu diễn bằng liên 
kết Quan hệ hành động. 

Một trong những loại Quan hệ hành động được sử dụng phổ biến nhất là “có 
thành phần” để mô tả sự tổng hợp và phân tích các Hành động. Loại quan hệ này cho 
phép xác định chi tiết của Hành động theo các mức độ khác nhau. 

Quan hệ tổng hợp có thể nhóm các hành động vào thành các “bộ”, ví dụ 
LYTES, CHEM12, hoặc CBC, khi nhiều xét nghiệm trong phòng xét nghiệm thông 
thường được chỉ định theo từng nhóm. Một số cách ghép nhóm, ví dụ CHEM12, có vẻ 
mang tính tùy ý hơn, trong khi một só nhóm khác, như huyết áp đã tự nhiên bao gồm 
huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. 

Các quan hệ tổng hợp có thể được sắp xếp thành chuỗi để tạo ra các kế hoạch 
hành động theo thời gian và theo điều kiện (không theo thời gian) (ví dụ, kế hoạch 
chăm sóc, lộ trình tới hạn (critical path), phác đồ thử nghiệm lâm sàng, phác đồ điều 
trị bằng thuốc). Có một nhóm các thuộc tính trong cả Hành động và ActRelationship 
(Quan hệ hành động) mà chúng tôi gọi là “bộ thuộc tính kiểm soát quy trình làm việc”, 
chúng cho phép xác định chi tiết các kế hoạch hành động có thể thực hiện được. Các 
thuộc tính này bao gồm: 

ActRelationship.sequenceNumber (Quan hệ hành động.số thứ tự trong chuỗi) 
sắp xếp các thành phần của một Hành động thành một chuỗi hoặc như các tập hợp xảy 
ra đồng thời của các thành phần, biểu diễn các nhánh logic cũng như các nhiệm vụ 
song song (nhiệm vụ diễn ra cùng thời điểm). Các thuộc tính Mã phân tách (splitCode) 
và Mã kết hợp (joinCode) của Quan hệ hành động kiểm soát cách thức chọn các nhánh 
logic hoặc thực hiện song song.   

Act.activityTime (Hành động.Thời gian hoạt động) và 
ActRelationship.pauseQty (Quan hệ hành động.Số lượng tạm dừng) cho phép xác định 
rõ ràng thời gian của một kế hoạch hành động. Act.repeatNumber (Hành động.Số lần 
lặp lại) cho phép quy định việc lặp lại của hành động (vòng).  



Loại Quan hệ hành động “có điều kiện xảy ra trước” cho phép các bước của kế 
hoạch mang tính điều kiện tùy theo trạng thái hoặc kết quả của các hành động trước 
đó. ActRelationship.checkpointCode (Quan hệ hành động.Mã kiểm tra) xác định khi 
nào kiểm tra điều kiện xảy ra trước trong quy trình kiểm soát. 

Quan hệ Hành động tổng hợp cho phép tổ chức chúng thành nhiều tầng lồng 
ghép để hỗ trợ đầy đủ việc quản lý quy trình làm việc. Việc lồng ghép này và các 
thuộc tính kiểm soát quy trình làm việc được thiết kế tương tự một ngôn ngữ lập trình 
có cấu trúc khối hỗ trợ việc đồng xảy ra (phân nhánh, kết hợp, ngắt quãng), và không 
có câu lệnh “đi đến”. Cần lưu ý rằng TẤT CẢ các kế hoạch đều được thiết lập thông 
qua các thành phần xếp chuỗi (các bước) trong một hành động tổng hợp (khối) như 
được mô tả trong các sơ đồ “Nassi-Schneiderman” (còn được gọi là các “Sơ đồ Chap” 
hoặc “Structogram”), chứ không phải bằng các hành động liên kết chuỗi như trong một 
biểu đồ tiến trình. 

Với quan hệ tổng hợp, chi tiết của các Hành động có thể được cho biết đến các 
mức độ khác nhau phục vụ các mục đích khác nhau, mà không cần sắp xếp lại cấu trúc 
của hệ thống thứ bậc của Hành động. Điều này cho phép hỗ trợ nhiều quan điểm về 
cùng các quá trình nghiệp vụ. Ví dụ, trên quan điểm viết hóa đơn, một bộ xét nghiệm 
trong phòng xét nghiệm có thể chỉ là một hành động viết hóa đơn đơn lẻ. Quan điểm 
của bác sĩ về bộ xét nghiệm đó lại là một bộ các quan sát riêng lẻ, khi việc sắp xếp 
theo thứ tự các quan sát là không phù hợp. Quan điểm của phòng xét nghiệm về hành 
động này sẽ chi tiết hơn, bao gồm các bước kế hoạch hành động không bao giờ được 
báo cáo cho bác sĩ (ví dụ, ly tâm, lắng gạn, phân ước, chạy một số máy nhất định, 
v.v.). Quan điểm của phòng xét nghiệm đảm bảo xác định đầy đủ kế hoạch hành động 
(có thể được tự động hóa). Trong quá trình xác định này, các hoạt động con lồng ghép 
sẽ được xác định ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên Hành động vẫn là vậy, chỉ có mức 
độ chi tiết được phơi bày ở các mức độ khác nhau trong quan hệ phân tích.   

Chúng tôi mô tả bản chất mức độ chi tiết thay đổi khi nói rằng Hành động mang 
tính “phân dạng” (fractal), có thể phân nhỏ được mãi, giống như các chuyển động của 
một cánh tay rô-bốt có thể được phân nhỏ thành nhiều bước điều khiển tinh vi. 

Các thuộc tính của ActRelationship: 

3.1.2.1 ActRelationship.typeCode :: CS (1..1) bắt buộc 

Miền từ vựng: ActRelationshipType (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định ý nghĩa và mục đích của mọi thực thể 
ActRelationship (Quan hệ hành động). Mỗi giá trị của nó hàm chỉ các ràng buộc cụ thể 
về loại Hành động mà đối tượng có thể liên quan đến và cách thức quan hệ. 

Bàn luận: Các loại quan hệ hành động được phân chia thành 5 nhóm sau:  

1) Tổng hợp (phân tích), với hành động tổng hợp (nguồn) và thành phần (đích). 



2) Hành động diễn biến tiếp theo bao gồm hành động tiếp theo, hoàn chỉnh, tạo 
đối tượng, thay thế, chuyển đổi, v.v. có điểm chung là nguồn và đích là những Hành 
động thuộc cùng loại nhưng có khác biệt ở thức và các thuộc tính khác, và đích tồn tại 
trước nguồn, nguồn tham chiếu đến đích mà nó liên kết ngược đến.  

3) Điều kiện xảy ra trước, kích hoạt, lý do, chống chỉ định, với Hành động được 
áp điều kiện ở nguồn và điều kiện hay lý do ở đích. 

4) Điều kiện xảy ra sau, kết quả, mục tiêu hoặc nguy cơ, với Hành động ở 
nguồn có kết quả  hoặc mục tiêu ở đích. 

5) Một loạt các quan hệ chức năng bao gồm hỗ trợ, gây ra, phát sinh, vv được 
tổng hợp lại dưới khái niệm “thích đáng”. 

3.1.2.2 ActRelationship.inversionInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa:Là chỉ báo xác định nếu ActRealtionship.typeCode (Quan hệ hành 
động.mã loại) cần được hiểu như là trường hợp vai trò của các Hành động nguồn và 
đích được đảo ngược lại. Chỉ báo nghịch đảo được dùng khi cần đảo ngược ý nghĩa 
của ActRealtionship.typeCode  (Quan hệ hành động.Mã loại). 

3.1.2.3 ActRelationship.contextControlCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ContextControl (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định cách thức Quan hệ hành động này đóng góp 
như thế nào vào ngữ cảnh của Hành động hiện thời, và nó có được mở rộng để áp dụng 
cho các Hành động con mà mối liên hệ của chúng cho phép việc  mở rộng như vậy hay 
không (xem ActRelationship.contextConductionInd - Quan hệ hành động.Chỉ báo suy 
dẫn ngữ cảnh).  

Lý giải: Để giảm trùng lặp, con người có xu hướng căn cứ theo ngữ cảnh khi 
hiểu thông tin. Ví dụ, khi đọc một báo cáo lấy từ một thư mục có chứa bệnh án của 
bệnh nhân, người đọc sẽ suy luận rằng báo cáo đó liên quan đến bệnh nhân, ngay cả 
khi không có tham chiếu trực tiếp nào đến bệnh nhân trên trên biểu mẫu. Tuy nhiên, 
các loại thông tin khác như tác giả của thư mục (bệnh viện duy trì thư mục đó) đôi khi 
được áp dụng cho nội dung của thư mục (ví dụ báo cáo được lập bởi một bác sĩ trong 
bệnh viện) và đôi khi không (ví dụ, bản sao một báo cáo từ một cơ sở khác). Con 
người có khả năng suy luận cần thiết rất tốt về việc nên mở rộng áp dụng ngữ cảnh nào 
từ một hạng mục cho một thứ nào đó bên trong hạng mục ấy. Tuy nhiên, có thể xảy ra 
trường hợp suy luận sai (có thể báo cáo trong bệnh án của bệnh nhân lại là về một 
người thân). Ngoài ra, máy tính gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc suy luận, mặc 
dù đây là điều quan trọng cho các hệ thống hỗ trợ quyết định. 

Bàn luận: Thuộc tính này cho phép xác định rõ liệu một quan hệ sẽ bổ sung 
thêm vào ngữ cảnh liên quan đến một hạng mục cụ thể (ví dụ bổ sung thêm một tác giả 
nữa) hay nó sẽ thay thế (ghi đè) lên một phần của ngữ cảnh liên quan đến một hạng 



mục cụ thể (ví dụ xác định tác giả duy nhất, không phụ thuộc vào hạng mục chứa nó). 
Nó cũng chỉ ra rằng mối quan hệ này áp dụng cho riêng hành động này (không mở 
rộng áp dụng) hay có thể áp dụng cho các hành động phát sinh nữa (mở rộng áp dụng). 

Thuộc tính này có liên hệ chặt chẽ với ActRelationship.contectConductionInd 
(Quan hệ hành động.chỉ báo suy dẫn ngữ cảnh) là thuộc tính xác định xem các quan hệ 
đã được đánh dấu như có thể mở rộng áp dụng trên thực tế có được suy dẫn cho một 
Hành động con hay không. Ví dụ, sự tham gia với vai trò tác giả có thể được đánh dấu 
như mở rộng áp dụng, nhưng nó vẫn không được áp dụng cho một đường liên kết đến 
tài liệu bên ngoài. 

  Nếu không có giá trị hay mặc định nào được xác định cho thuộc tính này (tức 
là nó đang rỗng/null), không thể suy luận gì về ngữ cảnh. Các hệ thống phải tự phán 
đoán dựa trên cơ sở loại dữ liệu đang được biểu thị. (vì lý do này, các ủy ban của HL7 
được khuyến khích xác định một giá trị mặc định hoặc giá trị không đổi cho thuộc tính 
này trong thiết kế của họ để đảm bảo tính thống nhất trong cách hiểu).   

Ví dụ: Một sự kiện quan sát có sự tham gia của bệnh nhân được đánh dấu là “bổ 
sung, mở rộng áp dụng” (AP) và có các sự kiện quan sát thành phần được kết nối 
thông qua các quan hệ hành động được đánh dấu là mở rộng áp dụng. Điều này có 
nghĩa là sự tham gia của bệnh nhân đóng vai trò như sự tham gia của bệnh nhân trong 
các sự kiện quan sát thành phần đó bổ sung thêm cho sự kiện quan sát cha.  

Một yêu cầu tổng hợp được tạo có chứa yêu cầu về dược phẩm cũng như nhiều 
yêu cầu về xét nghiệm trong phòng. Yêu cầu tổng hợp này có sự tham gia của bệnh 
nhân và tác giả, và một quan hệ hành động với một chẩn đoán, tất cả đều được đánh 
dấu là “bổ sung, mở rộng áp dụng”. Mối quan hệ “thành phần” giữa yêu cầu tổng hợp 
và yêu cầu về dược phẩm được đánh dấu là suy dẫn (Chỉ báo suy dẫn ngữ cảnh là 
ĐÚNG). Yêu cầu dược phẩm có phần sự tham gia của tác giả đánh dấu là “bổ sung, 
không mở rộng áp dụng” (AN), và một quan hệ lý do với một chẩn đoán, đánh dấu là 
“ghi đè, mở rộng áp dụng” (OP). Yêu cầu này lại có thêm một quan hệ với sự kiện cấp 
thuốc, đánh dấu là suy dẫn, và một mối quan hệ với giao thức dùng thuốc đánh dấu là 
không suy dẫn (Chỉ báo suy dẫn ngữ cảnh là SAI). Ý nghĩa của đoạn này sẽ như sau: 

Yêu cầu về dược phẩm được diễn giải như có bệnh nhân từ yêu cầu tổng hợp, 
và có hai tác giả (một từ yêu cầu tổng hợp, và một từ chính yêu cầu dược phẩm). Chẩn 
đoán cho yêu cầu dược phẩm sẽ chỉ là chẩn đoán được xác định trên yêu cầu dược 
phẩm chứ không phải là chẩn đoán xác định trên yêu cầu tổng hợp. Sự kiện cấp thuốc 
sẽ lấy bệnh nhân từ yêu cầu tổng hợp và chẩn đoán từ yêu cầu dược phẩm, nhưng 
không lấy tác giả. Phác đồ dùng thuốc sẽ không được liên kết với bệnh nhân, chẩn 
đoán hay tác giả. 



3.1.2.4 ActRelationship.contextConductionInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Nếu có giá trị là đúng, các mối quan hệ của hành động cha được 
suy dẫn qua Quan hệ hành động đến hành động con. 

Bàn luận: Chỉ các mối quan hệ đã được thêm vào ngữ cảnh của Hành động và 
được đánh dấu là “mở rộng áp dụng” mới được suy dẫn. (Xem Mã kiểm soát ngữ cảnh 
– contextControlCode cho Quan hệ hành động - ActRelationship và Sự tham gia - 
Participation). 

Việc định danh một Hành động là cha hay con (và do đó hướng suy dẫn ngữ 
cảnh) được xác định bởi cách đi qua mối liên kết khi nó được xếp thứ tự. Hành động 
đầu tiên gặp phải được coi là hành động cha. Ngữ cảnh suy dẫn qua Quan hệ hành 
động đến Hành động thứ hai (con).   

Tham khảo ActRelationship.contextControlCode (Quan hệ hành động.Mã kiểm 
soát ngữ cảnh) để xem thêm phần lý giải và các ví dụ. 

3.1.2.5 ActRelationship.sequenceNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Là một số nguyên xác định thứ tự tuần tự hoặc theo thời gian 
tương đối của mối quan hệ này so với các quan hệ thuộc loại tương tự từ cùng một 
Hành động nguồn.   

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ các thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Một kế hoạch hành động là một Hành động tổng hợp với các Hành động 
thành phần. Trong một kế hoạch tuần tự, mỗi thành phần đều có một Số thứ tự trong 
chuỗi để xác định thứ tự của các bước trong kế hoạch. Nhiều thành phần có cùng Số 
thứ tự trong chuỗi sẽ tạo ra một nhánh. Các nhánh có thể loại trừ lẫn nhau (chuyển 
hướng theo từng trường hợp) hoặc có thể chỉ các quá trình song song được chỉ báo bởi 
Mã phân tách (splitCode). 

Nếu giá trị của thuộc tính là không, vị trí tương đối của Hành động đích không 
được xác định (tức là nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu). 

Sử dụng thuộc tính “Số thứ tự ưu tiên” để chỉ mức độ ưu tiên tương đối thay vì 
trật tự xảy ra. 

3.1.2.6 ActRelationship.priorityNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa:Là một số nguyên xác định mức độ ưu tiên tương đối để xem xét 
mối quan hệ này so với các quan hệ thuộc loại tương tự từ cùng một Hành động 
nguồn. Các quan hệ có giá trị của Số thứ tự ưu tiên thấp sẽ được xem xét trước so với 
các quan hệ có giá trị này cao hơn. 

Ví dụ: Đối với trường hợp có nhiều tiêu chí, xác định tiêu chí nào cần được xét 
trước các tiêu chí còn lại. Đối với các thành phần có cùng số thứ tự trong chuỗi, nó xác 
định các thành phần nào sẽ được xét trước các thành phần còn lại. Trong số các 



phương án thay thế hoặc các phương án lựa chọn bởi con người, Số thứ tự ưu tiên 
(proorityNumber) xác định mức độ ưa chuộng.  

Bàn luận: Trật tự xếp hạng có thể là xếp hạng toàn phần trong đó mọi số thứ tự 
ưu tiên đều là duy nhất, hoặc là xếp hạng bán phần gán cùng số thứ tự ưu tiên cho 
nhiều quan hệ. 

3.1.2.7 ActRelationship.pauseQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa:Là lượng thời gian trôi qua giữa thời điểm sẵn sàng thực hiện Hành 
động và thời điểm thực sự bắt đầu thực hiện Hành động.    

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Một kế hoạch hành động là một Hành động tổng hợp với nhiều Hành động 
thành phần. Trong một kế hoạch tuần tự, mỗi thành phần đều có một Số thứ tự trong 
chuỗi xác định trật tự của các bước trong kế hoạch. Trước khi mỗi bước được thực 
hiện và nếu có điều kiện xảy ra trước, các điều kiện này đã được kiểm tra và nếu kết 
quả kiểm tra tích cực, Hành động được thông quan để thực hiện. Tại thời điểm đó, bộ 
đếm Lượng thời gian tạm dừng được bắt đầu và Hành động được thực hiện sau khi 
Lượng thời gian tạm dừng đã trôi qua. 

3.1.2.8 ActRelationship.checkpointCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ActRelationshipCheckpoint (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định khi nào trong quá trình thực hiện Hành động 
một điều kiện xảy ra trước cho Hành động đó được đánh giá (ví dụ, trước khi Hành 
động bắt đầu lần đầu, trước mỗi lần lặp, sau mỗi lần lặp nhưng ngoại trừ lần đầu, hoặc 
trong suốt thời gian thực hiện Hành động).   

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ các thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Một kế hoạch hành động là một hành động tổng hợp với nhiều Hành động 
thành phần. Trong một kế hoạch tuần tự, mỗi thành phần đều có một Số thứ tự trong 
chuỗi xác định thứ tự của các bước trong kế hoạch. Trước khi mỗi bước được thực 
hiện, các hành động có điều kiện xảy ra trước sẽ được kiểm tra điều kiện; nếu kết quả 
kiểm tra tích cực, Hành động được thông quan để thực hiện. Số lần lặp có thể chỉ báo 
rằng một Hành động được thực hiện lặp đi lặp lại. Mã điểm kiểm tra (checkpointCode) 
xác định khi nào điều kiện xảy ra trước được kiểm tra và nó tương tự như các câu lệnh 
điều kiện và cấu trúc vòng lặp trong các ngôn ngữ lập trình “nếu – thì” so với “thực 
hiện khi” hoặc “lặp lại –cho đến khi” so với “lặp – thoát”.  

Đối với tất cả các Mã điểm kiểm tra (checkpointCode), trừ “kết thúc”, các điều 
kiện xảy ra trước sẽ được kiểm tra tại thời điểm bước phía ngay trước của kế hoạch đã 
kết thúc và bước này sẽ là bước tiếp theo trong chuỗi được xác định bởi thuộc tính Số 
thứ tự trong chuỗi. 



Khi Mã điểm kiểm tra (checkpointCode) cho một tiêu chí của một Hành động 
có thể lặp lại là “kết thúc”, tiêu chí đó sẽ chỉ được kiểm tra tại thời điểm cuối của mỗi 
lần lặp Hành động đó. Khi điều kiện kiểm tra là đúng, lần lặp tiếp theo đã sẵn sàng xảy 
ra. 

Khi Mã điểm kiểm tra (checkpointCode) là “nhập vào (entry)”, tiêu chí được 
kiểm tra tại thời điểm bắt đầu mỗi lần lặp (nếu có) trong khi nếu là “bắt đầu 
(beginning)”, nghĩa là tiêu chí chỉ được kiểm tra một lần trước khi “vòng” lặp bắt đầu. 

Mã điểm kiểm tra “suốt quá trình (through)” đặc biệt ở chỗ nó đòi hỏi điều kiện 
phải đúng trong suốt quá trình thực hiện Hành động, kể cả khi chỉ có một lần thực hiện 
duy nhất. Ngay khi điều kiện trả về giá trị sai, Hành động sẽ nhận được một sự kiện 
ngắt quãng (xem Act.interruptibleInd - Hành động.Chỉ báo có thể ngắt quãng) và sẽ 
chấm dứt. 

Mã điểm kiểm tra (checkpointCode) là “thoát (exit)” chỉ được dùng trong bước 
kế hoạch đặc biệt thể hiện bước thoát khỏi vòng lặp. Nó cho phép thoát khỏi kế hoạch 
hành động do một điều kiện kiểm tra trong quá trình thực hiện kế hoạch này. Các tiêu 
chí thoát như vậy được xếp chuỗi cùng với các thành phần khác của kế hoạch nhờ 
dùng ActRelationship.sequenceNumber (Quan hệ hành động.Số thứ tự trong chuỗi). 

3.1.2.9 ActRelationship.splitCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ActRelationshipSplit (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định cách chọn các nhánh trong một kế hoạch hành 
động. 

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ các thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Một kế hoạch hành động là một Hành động tổng hợp có nhiều Hành động 
thành phần. Trong một kế hoạch tuần tự mỗi thành phần có một Số thứ tự trong chuỗi 
xác định trật tự sắp xếp của các bước trong kế hoạch. Nhánh tồn tại khi có nhiều thành 
phần có cùng Số thứ tự trong chuỗi. Mã phân tách xác định liệu một nhánh sẽ được 
thực hiện riêng một mình (case-switch – chuyển hướng theo trường hợp) hoặc cùng 
nhau, nghĩa là song song với các nhánh khác. 

Ngoài việc phần tách riêng một mình và cùng nhau, Mã phân tách (splitCode) 
còn xác định cách thức các điều kiện xảy ra trước (còn được gọi là “các điều kiện bảo 
vệ” của mỗi nhánh) được đánh giá. Điều kiện bảo vệ có thể được đánh giá một lần khi 
bước vào bước phân nhánh và nếu điều kiện không được thỏa mãn tại thời điểm đó, 
nhánh sẽ bị bỏ đi. Ngược lại, việc thực hiện một nhánh có thể đợi cho đến khi điều 
kiện bảo vệ trả về giá trị đúng.  

Trong các nhánh đợi thực hiện một mình, nhánh đầu tiên có các điều kiện bảo 
vệ trả về giá trị đúng sẽ được thực hiện và tất cả các nhánh khác bị bỏ qua. Trong các 



nhánh đợi thực hiện cùng nhau, một số nhánh có thể đã được thực hiện trong khi các 
nhánh khác vẫn đợi điều kiện bảo vệ của mình trả về giá trị đúng. 

3.1.2.10 ActRelationship.joinCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ActRelationshipJoin (CNE) 

Định nghĩa: Là mã xác định cách thức các Hành động xảy ra đồng thời được 
đồng bộ hóa lại như thế nào trong cấu trúc nhánh song song.   

Bàn luận: Thuộc tính này là một phần của bộ các thuộc tính kiểm soát quy trình 
làm việc. Một kế hoạch hành động là một hành động tổng thể có nhiều Hành động 
thành phần. Trong một kế hoạch tuần tự, mỗi thành phần có một Số thứ tự trong chuỗi 
xác định trật tự của các bước trong kế hoạch. Các nhánh tồn tại khi có nhiều thành 
phần có cùng Số thứ tự trong chuỗi. Các nhánh là song song nếu Mã phân tách 
(cplitCode) xác định rằng nhiều nhánh có thể được thực hiện cùng một lúc. Mã kết hợp 
xác định xem các nhánh này có được đồng bộ hóa lại không và cách thức các nhánh 
được đồng bộ hóa lại. 

Các hành động đồng bộ hóa lại chính là (1) quy trình kiểm soát đợi cho nhánh 
kết thúc (nhánh được đợi), (2) nhánh chưa kết thúc sẽ bị hủy bỏ (nhánh bị diệt), và (3) 
nhánh không được đồng bộ hóa lại và tiếp tục thực hiện song song (nhánh tách rời).   

Nhánh bị loại bỏ chỉ được thực hiện nếu có ít nhất một nhánh được đợi (hay 
nhánh được đợi thực hiện một mình) đang hoạt động. Nếu không có nhánh đợi nào 
đang hoạt động, nhánh bị loại bỏ sẽ không được bắt đầu (thay vì bị hủy bỏ ngay sau 
khi đã khởi động). Do nhánh tách rời không liên quan đến tất cả các nhánh khác, 
nhánh tách rời đang hoạt động không thể bảo vệ một nhánh bị loại bỏ khỏi bị hủy bỏ. 

3.1.2.11 ActRelationship.negationInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa:Là một chỉ báo xác nhận rằng ý nghĩa của liên kết bị phủ định. 

Ví dụ: Nếu quan hệ không có phủ định xác định rằng Hành động A có một 
thành phần là Hành động B, thì chỉ báo phủ định xác định rằng Hành động A không 
có thành phần là Hành động B. Nếu B là lý do cho A, thì phủ định nghĩa là B không 
phải là lý do cho A. Nếu B là một điều kiện xảy ra trước của A, thì phủ định nghĩa là B 
không phải là điều kiện xảy ra trước của A. 

Bàn luận: Như các ví dụ trên cho thấy, việc sử dụng thuộc tính này rất hạn chế, 
đáng chú ý là trong khi Act.negationInd (Hành động.Chỉ báo phủ định) trên thực tế 
yêu cầu rằng Hành động được mô tả không tồn tại, không được thực hiện, v.v., thì 
ActRelationship.negationInd (Quan hệ hành động.Chỉ báo phủ định) chỉ phủ định mối 
quan hệ giữa hành động nguồn và hành động đích, chứ không làm thay đổi ý nghĩa của 
mỗi Hành động. Nó chủ yếu được dùng để làm rõ các câu lệnh. 



Cũng cần lưu ý về sự khác biệt giữa phủ định và đối lập. Chống chỉ định là trái 
ngược của chỉ định (lý do) chứ không phải là phủ định lý do. Việc đau lưng dưới 
không phải là lý do để kê thuốc kháng sinh không có nghĩa là thuốc kháng sinh được 
chống chỉ định cho bệnh đau lưng dưới. 

3.1.2.12 ActRelationship.conjunctionCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: RelationshipConjunction (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định liên từ logic của các tiêu chí trong số tất cả các 
liên kết có điều kiện của Hành động (ví dụ, và, hoặc, hoặc- loại trừ)  

Ràng buộc: Tất cả các tiêu chí VÀ (AND) phải đúng. Nếu các tiêu chí HOẶC 
(OR) và VÀ (AND) cùng xảy ra, một tiêu chí trong nhóm HOẶC (OR) phải đúng và 
tất cả các tiêu chí VÀ (AND) cũng phải đúng. Nếu tiêu chí HOẶC – LOẠI TRỪ 
(XOR) xảy ra cùng với các tiêu chí HOẶC (OR) và VÀ (AND), chính xác phải có một 
tiêu chí XOR đúng, và ít nhất một trong các tiêu chí HOẶC (OR) và toàn bộ các tiêu 
chí VÀ (AND) phải đúng. Nói cách khác, các bộ tiêu chí VÀ (AND), HOẶC (OR), và 
XOR phải được lần lượt kết hợp bởi toán tử logic AND (toàn bộ các tiêu chí VÀ 
(AND) và ít nhất một tiêu chí HOẶC và chính xác một tiêu chí XOR). Để khắc phục 
trật tự này, các tiêu chí Hành động có thể được lồng ghép theo bất kỳ cách nào cần 
thiết. 

3.1.2.13 ActRelationship.localVariableName :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Là một tên dạng chuỗi ký tự cho tham số đầu vào mà Hành động 
nguồn của Quan hệ hành động này lấy một số thuộc tính từ đó. Tên biến địa phương bị 
bó buộc trong phạm vi của Act.derivationExpr (Hành động.biểu thức phát sinh) và giá 
trị của nó là một Hành động được lựa chọn dựa trên đặc tả của thông số đầu vào. 

3.1.2.14 ActRelationship.seperatableInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này chỉ báo Hành động nguồn có được dự định diễn 
giải độc lập với Hành động đích hay không. Chỉ báo này không thể ngăn một cá nhân 
hay một ứng dụng khỏi việc tách riêng các Hành động, nhưng nó chỉ ra mong muốn 
cũng như sự sẵn lòng của tác giả trong việc chứng nhận nội dung của Hành động 
nguồn nếu được tách rời khỏi Hành động đích. Cần lưu ý rằng giá trị mặc định của 
thuộc tính này thường là “ĐÚNG (TRUE)”. Cũng cần lưu ý rằng thuộc tính này là  
trực giao và không liên quan gì đến cơ chế ngữ cảnh/thừa kế của RIM. Nếu ngữ cảnh 
của một Hành động được mở rộng áp dụng cho các Hành động lồng ghép, thì coi như 
các Hành động lồng ghép đó không được dự định diễn giải mà không có ngữ cảnh 
được mở rộng áp dụng cho chúng. 

3.1.2.15 ActRelationship.subsetCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ActRelationshipSubset (CNE) 



Định nghĩa: Được dùng để chỉ ra rằng đích của quan hệ sẽ là một tập con được 
lọc ra từ tập tổng các đích có liên quan.  

Được sử dụng khi có nhu cầu giới hạn số lượng các thành phần vào tập con đầu 
tiên, cuối cùng, tiếp theo, tổng, trung bình hoặc một tập con được lọc hoặc được tính ra 
nào đó. 

3.1.3 Class: Participation (trong Acts) - Lớp: Sự tham gia 

Các thuộc tính của Sự tham gia: 

typeCode :: CS 

functionCode :: CD 

contextControlCode :: CS 

sequenceNumber :: INT 

negationInd :: BL 
 

noteText :: ED 

time :: IVL<TS> 

modeCode :: CE 

awarenessCode :: CE 

signatureCode :: CE 
 

signatureText :: ED 

performInd :: BL 

substitutionConditionCode :: CE 
 

Các quan hệ của Sự tham gia: 

• act :: (1..1)Act :: participation :: (0..*) 
• role :: (1..1)Role :: participation :: (0..*) 

Sự tham gia tổng quát hóa: 

ManagedParticipation   

Định nghĩa Sự tham gia (Participation): 

Là mối liên hệ giữa một Hành động và một Vai trò với một Đối tượng đóng Vai 
trò đó. Mỗi Đối tượng (trong một Vai trò) tham gia vào Hành động theo một cách nhất 
định được liên kết với hành động bằng một thực thể -Sự tham gia. Kiểu tham gia vào 
Hành động được xác định trong Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại). 

Ví dụ:  

1) Người thực hiện hành động (bác sĩ phẫu thuật, người quan sát, bác sĩ điều 
trị). 

2) Đối tượng của hành động, bệnh nhân, thiết bị 

3) Địa điểm 

4) Tác giả, người đồng ký tên, người làm chứng, người báo tin 

5) Người được gửi đến, người nhận thông tin 

Lý giải: Sự tham gia biểu thị việc thực hiện, còn Vai trò biểu thị năng lực. Sự 
tham gia xác định hoạt động thực tế của một Đối tượng trong một Hành động nhất 



định, và do đó Sự tham gia có phạm vi trong Hành động cụ thể của nó. Ngược lại, Vai 
trò xác định năng lực của một Đối tượng (tức là, nó có thể tham gia như thế nào và vào 
loại hành động nào) bất kể Hành động cụ thể. 

Ví dụ, các bằng cấp nghề nghiệp của một người (Vai trò) có thể rất khác so với 
những gì người ấy thực sự làm (Sự tham gia). Một ví dụ phổ biến là các thực tập sinh 
và bác sĩ nội trú thực hiện gây mê hoặc phẫu thuật dưới sự giám sát (ít hoặc nhiều) của 
các chuyên gia điều trị. 

Một Hành động có thể có nhiều bên tham gia cùng một loại, nó chỉ báo các hoạt 
động cần phối hợp hoặc sự tham gia của cả nhóm. Khái niệm nhiều bên Tham gia 
cùng thực hiện bị trùng lặp một phần với khái niệm các hoạt động con (thành phần của 
Hành động). Bất kỳ khi nào có nhiều người thực hiện cùng tham gia vào một hoạt 
động, mỗi người thực hiện sẽ đảm nhiệm một nhiệm vụ khác nhau (trừ một số rất hiếm 
các ngoại lệ của các hoạt động cân xứng như hai người cùng kéo hai đầu dây). Do đó, 
sự có mặt của nhiều người thực hiện có thể biểu diễn như một hành động chứa nhiều 
hành động con trong đó mỗi hành động chỉ có một người thực hiện đảm nhiệm.  

Ví dụ, bản ghi một dịch vụ phẫu thuật có thể bao gồm những người tham gia 
thuộc các loại: (a) người chấp thuận, (b) bác sĩ phẫu thuật chính, và (c) bác sĩ gây mê. 
Ba người tham gia này thực tế làm các nhiệm vụ khác nhau, có thể biểu diễn như ba 
hành động có liên quan: (a) hành động chấp thuận, (b) hành động phẫu thuật, và (c) 
hành động gây mê song song với cuộc phẫu thuật. Nếu chúng ta dùng các hành động 
con, thì người chấp thuận, bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê có thể đơn giản là người 
tham gia thuộc loại “người thực hiện”. Do đó khi chúng ta sử dụng càng nhiều hành 
động con, thì chúng ta càng cần ít loại người tham gia khác nhau để phân biệt; ngược 
lại, khi chúng ta dùng càng ít hành động con, thì càng cần có nhiều loại người tham gia 
khác nhau.  

Quy tắc thông thường là nên xem xét sử dụng các nhiệm vụ con thay vì nhiều 
loại người tham gia nếu mỗi nhiệm vụ con đòi hỏi lên kế hoạch hoặc ghi hóa đơn 
riêng, hoặc nếu trách nhiệm tổng thể cho các nhiệm vụ con là khác nhau. Tuy nhiên, 
trong hầu hết trường hợp, nguồn nhân lực được xếp lịch theo nhóm (thay vì theo từng 
cá nhân), hóa đơn có xu hướng cộng tổng nhiều nhiệm vụ con vào cùng một vị trí, và 
trách nhiệm tổng thể thường được gán cho một bác sĩ điều trị chính, một y tá trưởng, 
hoặc trưởng khoa. Mô hình này cho phép cả hai cách tiếp cận là nhiều người tham gia 
hay nhiều hành động cùng có thể biểu diễn được thực tế công việc, với một chút thiên 
vị về phương án “cộng tổng” các hoạt động con nhỏ vào một hành động tổng thể. 

Các thuộc tính của Participation: 

3.1.3.1 Participation.typeCode :: CS (1..1) 

Miền từ vựng: ParticipationType (CNE) 



Định nghĩa: Là một mã xác định loại Tham gia hoặc can dự mà Đối tượng đóng 
Vai trò có liên quan đến Sự tham gia đó có trong Hành động được liên hệ. 

Ràng buộc: Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại) chỉ chứa các nhóm có 
ngữ nghĩa phù hợp mạnh mẽ trong phạm vi của tiêu chuẩn HL7. Đây là một thuộc tính 
được mã hóa không có ngoại lệ và không có hệ thống mã hóa thay thế nào được cho 
phép sử dụng. 

3.1.3.2 Participation.functionCode :: CD (0..1) 

Miền từ vựng: ParticipationFunction (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã tùy chọn xác định chi tiết bổ sung về chức năng mà bên 
Tham gia nắm giữ trong Hành động, nếu chi tiết đó chưa được hàm chỉ trong 
Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại). 

Ví dụ: Bác sĩ phẫu thuật thứ nhất, bác sĩ phẫu thuật thứ hai (hoặc bác sĩ phẫu 
thuật trợ lý thứ nhất, người đối mặt với bác sĩ phẫu thuật chính), trợ lý thứ hai (thường 
đứng cạnh bác sĩ phẫu thuật chính), người có thể là trợ lý thứ ba, y tá phòng mổ, y tá 
luân chuyển, trợ lý y tá, kỹ thuật viên gây mê, kỹ thuật viên gây mê theo dõi chính, y 
tá gây mê, kỹ thuật viên đặt bệnh nhân, y tá theo dõi sau phẫu thuật, trợ lý, bà đỡ, sinh 
viên, v.v. 

Ràng buộc: Mã này, nếu được xác định, không được mâu thuẫn với 
Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại). Các hệ thống tự động hóa không nên 
phụ thuộc vào mã này về mặt chức năng. 

Các tiêu chuẩn của HL7 phải được viết sao cho không phụ thuộc vào Mã chức 
năng (functionCode) về mặt kỹ thuật. Nếu cần thiết, các khái niệm này phải được định 
nghĩa trong Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại) thay vì Mã chức năng 
(functionCode). 

Bàn luận: Mã này có thể chứa rất nhiều loại và sắc thái của chức năng mà 
những người tham gia có thể thực hiện trong hành động. Số lượng là các loại chức 
năng có thể áp dụng phụ thuộc vào loại của hành động, ví dụ, mỗi loại hay phương 
pháp phẫu thuật có thể đòi hỏi số lượng các bác sĩ phẫu thuật hoặc y tá trợ lý khác 
nhau. 

Do chức năng tham gia đề cập đến việc con người làm gì trong một Hành động, 
đây thực ra là các hoạt động con có thể xảy ra đồng thời. Nếu cần mô tả thêm các chi 
tiết về những hoạt động này thay vì đơn giản chỉ là ai thực hiện chúng, ta nên xem xét 
sử dụng các hành động thành phần. 

3.1.3.3 Participation.contextControlCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ContextControl (CNE) 



Định nghĩa: Là mã xác định Sự tham gia này đóng góp như thế nào vào ngữ 
cảnh của Hành động hiện thời, và nó có thể được mở rộng áp dụng cho các Hành động 
con mà mối liên hệ của chúng cho phép sự mở rộng áp dụng như vậy không (xem 
ActRelationship.contextConductionInd - Quan hệ hành động.Chỉ báo suy dẫn ngữ 
cảnh).   

Bàn luận: Tham khảo phần ActRelationship.contextControlCode (Quan hệ 
hành động.Mã kiểm soát ngữ cảnh) để xem phần lý giải, bàn luận và các ví dụ. 

3.1.3.4 Participation.sequenceNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Là một số nguyên xác định trật tự tương đối của Bên tham gia 
trong quan hệ với những Bên tham gia khác của cùng Hành động. 

Lý giải: Việc sắp xếp tuần tự có thể được thực hiện vì các lý do chức năng hoặc 
để thiết lập thứ tự ưu tiên giữa các bên tham gia. Một ví dụ là việc sắp xếp thứ tự 
những bên tham gia trong đối tượng được bảo hiểm y tế để tạo sự điều phối chuỗi các 
lợi ích trong các hóa đơn yêu cầu thanh toán bảo hiểm. 

3.1.3.5 Participation.negationInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Nếu có giá trị đúng, nó cho biết rằng sự tham gia đang được đề cập 
đã không, không, hoặc không nên xảy ra (tùy theo thức). 

Lý giải: Thuộc tính này có hai cách sử dụng chính: (1) để chỉ ra rằng một Vai 
trò cụ thể đã không/sẽ không tham gia vào một Hành động. (2) để loại bỏ một bên 
tham gia khỏi ngữ cảnh được mở rộng áp dụng giữa các Hành động.  

Bàn luận: Sự tham gia có chỉ báo phủ định mang giá trị đúng thì mạnh hơn so 
với trường hợp có chỉ báo phủ định mang giá trị sai. Nói cách khác, trong trường hợp 
có mâu thuẫn, sự tham gia bị phủ định sẽ được quyền ưu tiên trước.  

Ví dụ: Bác sĩ Smith đã không tham gia; Bệnh nhân Jones đã không ký giấy chấp 
thuận. 

3.1.3.6 Participation.noteText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Đây là một đoạn văn được ghi lại bằng văn bản hoặc đa phương 
tiện (ghi âm, quay video) các bình luận liên quan đến một sự tham gia. Ghi chú này chỉ 
được áp dụng cho người tham gia đó mà thôi. 

3.1.3.7 Participation.time :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: là khoảng thời gian xác định thời gian người tham gia can dự vào 
hành động thông qua Sự tham gia này. 

Lý giải: Thời gian tham gia cần được biết khi sự can dự của người tham gia vào 
hành động chỉ kéo dài trong một phần khoảng thời gian của Hành động. Thời gian 



tham gia cũng được dùng để chỉ thời gian mà các hoạt động con rất phổ biến diễn ra 
mà không đáng được đề cập bằng các hành động đầy đủ. 

Ví dụ:  

1) Thời gian dữ liệu được nhập vào hệ thống khởi tạo là Participation.time (Sự 
tham gia.thời gian) của việc “nhập dữ liệu”.  

2) Thời gian tham gia của một tác giả được kết thúc tại thời điểm gắn với việc 
ký tên. 

3) Participation.time (Sự tham gia.thời gian) của một bên tham gia đồng ký tên 
cũng là thời gian đồng ký. 

3.1.3.8 Participation.modeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ParticipationMode (CWE) 

Định nghĩa: Là mã xác định thể thức mà Đối tượng đóng Vai trò tham gia vào 
Hành động.  

Ví dụ: Có mặt, qua điện thoại, thông tin bằng văn bản. 

Lý giải: Đặc biệt đối với người tham gia là tác giả (người khởi tạo), mã này 
được dùng để chỉ thông tin được biểu diễn bởi hành động ban đầu đã được cung cấp ở 
dạng lời nói, chữ viết hay dạng điện tử. 

3.1.3.9 Participation.awarenessCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: TargetAwareness (CWE) 

Định nghĩa: Là mã xác định mức độ mà Đối tượng đóng Vai trò tham gia 
(thường là một Sự tham gia đích) nhận thức được Hành động liên quan.   

Ví dụ: Đối với các quan sát chẩn đoán, bệnh nhân, thành viên gia đình hoặc 
những người tham gia khác có nhận thức được bệnh giai đoạn cuối của bệnh nhân hay 
không?  

Bàn luận: Nếu sự nhận thức được, sự chối bỏ, hay không nhận biết được, v.v. là 
đối tượng của các cân nhắc y tế (ví dụ, là một phần của danh sách các vấn đề), ta nên 
sử dụng các quan sát rõ ràng về vấn đề này nữa, thay vì chỉ dựa vào thuộc tính đơn 
giản này trong phần Sự tham gia. 

3.1.3.10 Participation.signatureCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ParticipationSignature (CNE) 

Định nghĩa: là mã xác định người tham gia có chứng nhận sự tham gia của 
mình bằng chữ ký hay không và bằng cách nào và chữ ký ấy có cần thiết hay không.   

Ví dụ: Một đối tượng hành động thủ thuật/phẫu thuật (trình bày một báo cáo thủ 
thuật) đòi hỏi có chữ ký của bác sĩ phẫu thuật thực hiện và chịu trách nhiệm, và có thể 



cả những người tham gia khác nữa. (Xem thêm: Participation.signatureText - Sự tham 
gia.Văn bản về chữ ký).   

3.1.3.11 Participation.signatureText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Phần mô tả bằng văn bản hoặc đa phương tiện cho chữ ký mà qua 
đó người tham gia chứng nhận sự tham gia của mình trong hành động như xác định tại 
Participation.typeCode (Sự tham gia.mã loại), và rằng anh ta đồng ý đảm nhận trách 
nhiệm liên quan. 

Ví dụ: 1) Người tham gia là “tác giả” chịu trách nhiệm về sự thật của báo cáo 
cho Hành động trong tầm hiểu biết tốt nhất của mình. 

2) Người nhận thông tin chỉ chứng nhận thực tế là anh ta/cô ta đã nhận được 
thông tin. 

Bàn luận: Có thể biểu diễn chữ ký theo nhiều cách khác nhau hoặc trực tiếp 
hoặc bằng tham chiếu theo loại dữ liệu ED. Các trường hợp điển hình bao gồm: 

1) Chữ ký trên giấy: Loại dữ liệu ED có thể đề cập đến một tài liệu hoặc tệp nào 
đó mà có thể gọi ra qua giao diện điện tử liên kết với một kho chứa bản cứng. 

2) Chữ ký điện tử: thuộc tính này có thể biểu diễn ảo bất kỳ dạng chữ ký điện tử 
nào. 

3) Chữ ký số: Đặc biệt, thuộc tính này có thể biểu diễn các chữ ký số, ví dụ, 
bằng cách tham chiếu đến một khối dữ liệu chữ ký được xây dựng theo chuẩn chữ ký 
số, ví dụ XML-DSIG, PKCS#7, PGP, v.v. 

3.1.3.12 Participation.performInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Chỉ ra rằng nguồn lực cho Sự tham gia này phải được thiết lập 
trước khi sử dụng (tức là nó được kiểm soát bởi một lịch). 

Lý giải: Thuộc tính này nhằm phục vụ một nhu cầu rất riêng trong trường hợp 
có xếp lịch nguồn lực. Không cần thuộc tính này trong phần lớn các biểu thức chỉ sự 
tham gia. Trong hầu hết các trường hợp, nó được áp dụng cho sự tham gia của một địa 
điểm hoặc một thiết bị cụ thể nào đó mà việc sử dụng được kiểm soát bởi một ứng 
dụng xếp lịch. 

3.1.3.13 Participation.substitutionConditionCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: SubstitutionCondition (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ các điều kiện mà theo đó một hạng mục tham gia có thể được 
thay thế bằng một hạng mục khác. 

3.1.4 Class: Account (trong Acts) - Lớp: Tài khoản  (trong Hành động) 

Các thuộc tính của Tài khoản: 



balanceAmt :: MO 

currencyCode :: CE 
 

interestRateQuantity :: RTO<MO,PQ> 

allowedBalanceQuantity :: IVL<MO> 
 

 

Tài khoản là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa của Account (tài khoản): 

Là một Hành động biểu diễn một nhóm các giao dịch tài chính được theo dõi và 
báo cáo cùng với một số dư duy nhất.  

Bàn luận: Lớp này có thể được sử dụng để biểu diễn tổng cộng dồn của các 
khoản có thể lập hóa đơn cho các hàng hóa và dịch vụ đã nhận, các khoản thanh toán 
đã thực hiện cho hàng hóa và dịch vụ, các tài khoản có và nợ mà giao dịch tài chính 
được thực hiện. 

Ví dụ: Tài khoản bệnh nhân; tài khoản tiếp bệnh nhân; các Trung tâm chi phí; 
Tài khoản phải thu 

Các thuộc tính của Account: 

3.1.4.1 Account.balanceAmt :: MO (0..1) 

Định nghĩa: Là tổng của các giao dịch ghi có và ghi nợ đã xảy ra đối với tài 
khoản trong vòng đời của nó.  

Bàn luận: Số dư của một tài khoản thường được thông tin bằng loại tiền tệ được 
xác định trong currencyCode (Mã loại tiền tệ) của tài khoản. Tuy nhiên, được phép 
thông tin về số dư bằng các loại tiền tệ khác. 

3.1.4.2 Account.currencyCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: Currency (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ báo loại tiền tệ dùng trong quản lý tài khoản. 

Bàn luận: Một số khoản tiền cụ thể có thể được báo cáo bằng loại tiền tệ khác, 
tuy nhiên, thuộc tính này biểu diễn loại tiền tệ mặc định cho các hoạt động trong tài 
khoản này. 

3.1.4.3 Account.interestRateQuantity :: RTO<MO,PQ> (0..1) 

Định nghĩa: Là tỷ số chỉ mức lãi suất áp dụng cho số dư của tài khoản, trên kỳ 
hạn áp dụng mức lãi suất ấy. 

Bàn luận:  Thuộc tính này có thể biểu diễn mức lãi suất bị tính phí (ví dụ, đối 
với các khoản vay, tài khoản quá hạn, v.v.) hoặc ghi có (đầu tư, v.v.) tùy theo loại tài 
khoản. 

Ví dụ: 0.10/1a (10%/năm); 0.0005895/1d (.05895%/ngày) 



Ràng buộc: Đơn vị của loại dữ liệu PQ ở mẫu số phải có thể so sánh được với 
giây (tức là mẫu số phải được đo bằng thời gian). 

3.1.4.4 Account.allowedBalanceQuantity :: IVL<MO> (0..1) 

Định nghĩa:Là khoảng mô tả số dư tối thiểu và tối đa cho phép của một tài 
khoản.  

Bàn luận: Không cần thiết phải có các giới hạn “cứng” (tức là tài khoản có thể 
vượt quá hoặc thấp hơn các con số được xác định). Tuy nhiên, chúng biểu diễn khoảng 
“đích” của tài khoản, và có thể có các hậu quả khi vượt ra ngoài các giới hạn đã được 
xác định. Không cần thiết phải xác định cả giới hạn trên và dưới (hoặc bất kỳ giới hạn 
nào) cho một tài khoản. 

Ví dụ: Các giới hạn “chặn lỗ”; các hạn mức tín dụng 

3.1.5 Class: ControlAct (trong Acts) - Lớp: Hành động kiểm soát 

Các mối quan hệ liên kết của Hành động kiểm soát: 

• payload :: (0..*)Message :: controlAct :: (0..1) 

• queryEvent :: (0..1)QueryEvent :: controlAct :: (1..1) 

ControlAct là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa ControlAct (Kiểm soát hành động): 

Là một hành động biểu diễn sự thay đổi trạng thái của một lớp khác, một sự 
kiện người dùng (ví dụ truy vấn), hoặc một sự kiện hệ thống (ví dụ, các sự kiện xảy ra 
theo thời gian). 

Ví dụ: 

• Cho bệnh nhân ra viện (Tiếp xúc bệnh nhân thay đổi trạng thái từ Đang hoạt 
động sang Đã hoàn thành); 

• Dừng một loại thuốc (Cho dùng dược chất từ Đang hoạt động sang Đã hủy bỏ); 

• Gửi một báo cáo cuối ngày (sự kiện theo thời gian). 

Bàn luận: Lớp này tương ứng với khái niệm “Sự kiện kích hoạt”, và do đó, phải 
có mặt như tâm điểm của mọi tương tác bằng bản tin (vì mối liên hệ 1-1 giữa một sự 
kiện kích hoạt và một tương tác). Tuy nhiên, các hành động kiểm soát cũng có thể xuất 
hiện bên trong nội dung của một bản tin. Ví dụ, một bộ các hành động kiểm soát có 
liên quan đến một Yêu cầu cho phòng xét nghiệm định danh các sự kiện đã xảy ra trên 
yêu cầu đó (được khởi tạo lần đầu, sau đó được chỉnh sửa, sau đó bị tạm hoãn, sau đó 
được khôi phục lại, sau đó được hoàn thành). 

3.1.6 Class: DeviceTask (trong Acts) - Lớp: Nhiệm vụ thiết bị 

• Các thuộc tính của DeviceTask (Nhiệm vụ thiết bị): 



parameterValue :: LIST<ANY>   

DeviceTask (Nhiệm vụ thiết bị) là một chuyên biệt hóa của:  Act 

Định nghĩa về Nhiệm vụ thiết bị: 

Là một hoạt động của hệ thống tự động hóa. 

Bàn luận: Các hoạt động này được kích hoạt bởi một lệnh từ bên ngoài hoặc 
được xếp lịch và thực hiện tự phát bởi thiết bị (ví dụ, thường xuyên hiệu chỉnh hoặc 
phun rửa). Lệnh thực hiện nhiệm vụ có Mã thức <=ORD, một nhiệm vụ đã thực hiện 
(bao gồm nhiệm vụ đang được thực hiện) có Mã thức <=EVN, một nhiệm vụ tự động 
trên lịch có Mã thức <= APT. 

Các thuộc tính của DeviceTask (Nhiệm vụ thiết bị): 

3.1.6.1 DeviceTask.parameterValue :: LIST<ANY> (0..*) 

Định nghĩa: Các thông số của nhiệm vụ được gửi cho thiết bị khi có một lệnh 
được đưa ra (hoặc cấu hình lịch của nhiệm vụ được thiết bị tự thực hiện). 

Lý giải: Một số thông số của nhiệm vụ được xác định riêng bởi một mẫu thiết bị 
cụ thể. Các đối số quan trọng nhất của một nhiệm vụ (ví dụ lọ/hộp chứa cần vận hành 
trên đó, xác định vị trí, định thời gian, v.v.) được quy định trong theo một cấu trúc 
chuẩn hóa của HL7, và danh sách các thông số sẽ không được dùng cho những trường 
hợp này. Danh sách thông số chỉ được dùng cho các thông số không thể chuẩn hóa vì 
chúng được xác định riêng cho một mẫu thiết bị cụ thể. LƯU Ý: Điều này có nghĩa là 
ngữ nghĩa và cách diễn giải một Giá trị thông số chỉ có thể được thực hiện khi hiểu 
biết về các tiêu chuẩn hoặc tài liệu về thiết bị cụ thể đang được đề cập. Thông tin này 
không được truyền tải trong bản tin.  

Ràng buộc: Các thông số chỉ được xác định ở đây nếu chúng không được chứa 
trong một cấu trúc định nghĩa riêng của HL7. Các thông số này là một danh sách các 
giá trị dữ liệu bất kỳ mà thiết bị có thể diễn dịch được. Các thông số phải thuộc các 
loại dữ liệu HL7 phù hợp (ví dụ, sử dụng các mã số cho các thiết lập danh nghĩa, như 
các cờ hiệu, kiểu dữ liệu REAL và INT cho các con số, kiểu dữ liệu TS cho điểm thời 
gian, kiểu dữ liệu PQ cho các số lượng có đơn vị, v.v.). Tuy nhiên, ngoài việc xác định 
kiểu dữ liệu theo HL7 này, hoạt động của các thông số không rõ ràng theo tiêu chuẩn 
HL7. 

3.1.7 Class: DiagnosticImage (trong Acts) - Lớp: Hình ảnh chẩn đoán  

Các thuộc tính của diagnosticImage (Chẩn đoán hình ảnh): 

subjectOrientationCode :: CE   

DiagnosticImage (hình ảnh chẩn đoán) là một chuyên biệt hóa của: Observation 

Định nghĩa của DiagnosticImage (Hình ảnh chẩn đoán): 



Là một quan sát mà kết quả chính của nó (điều kiện xảy ra sau) là dữ liệu mới 
về một chủ thể, dưới dạng các hình ảnh trực quan. 

Các thuộc tính của DiagnosticImage: 

3.1.7.1 DiagnosticImage.subjectOrientationCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ImagingSubjectOrientation (CWE) 

Định nghĩa:Là mã xác định định tính quan hệ không gian giữa một đối tượng 
được chụp ảnh và phim hoặc bộ dò chụp hình. 

3.1.8 Class: Diet (trong Acts) - Chế độ ăn  

Các thuộc tính của Chế độ ăn: 

energyQuantity :: PQ carbohydrateQuantity :: PQ  

Chế độ ăn là một chuyên biệt hóa của: Supply 

Định nghĩa Chế độ ăn: 

Là một hành động cung cấp liên quan cụ thể trên việc cấp dưỡng hay chế độ 
dinh dưỡng của một chủ thể.   

Bàn luận:  Chi tiết của chế độ ăn được trình bày như một phần mô tả Nguyên 
vật liệu được liên kết thông qua Participation.typeCode (Sự tham gia.Mã loại) = “sản 
phẩm”. Các loại chế độ ăn thích hợp về mặt y tế có thể được truyền đạt trong 
Diet.code (Chế độ ăn.mã). Tuy nhiên, chi tiết của các loại thực phẩm được cung cấp và 
các kết hợp khác nhau của các món ăn nên được truyền tải như các thực thể của 
Nguyên vật liệu. 

Ví dụ: không có gluten; ít natri 

  Các thuộc tính của Chế độ ăn: 

3.1.8.1 Diet.energyQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Lượng năng lượng sinh học được cung cấp (Lượng calorie) theo 
ngày. 

Bàn luận: Số lượng vật lý này phải có thể chuyển đổi được sang 1 kcal/ngày 
(hoặc 1 kJ/ngày). Lưu ý, cần tránh sự nhầm lẫn hiện có giữa “Calorie lớn – viết hoa” 
và “calorie nhỏ - viết thường”. Nhãn dinh dưỡng trên các sản phẩm thực phẩm liệt kê 
“Calorie lớn”. Sử dụng calorie nhỏ, bằng 1/1000 của Calorie lớn, thì phù hợp hơn. Hai 
đại lượng này được phân biệt rõ ràng trong Bảng các đơn vị đo của HL7. 

3.1.8.2 Diet.carbohydrateQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Là lượng carbonhydrate (g) được cung cấp theo ngày. 



Bàn luận: Với một chế độ ăn cho người bị tiểu đường, ta thường hạn chế lượng 
carbonhydrate được chuyển hóa ở một mức nhất định theo ngày (ví dụ, 240 g/ngày). 
Giới hạn này có thể được truyền tải trong Lượng carbonhydrate. 

3.1.9 Class: FinancialContract  (trong Acts) - Hợp đồng tài chính 

Các thuộc tính của Hợp đồng tài chính (FinancialContract): 

paymentTermsCode :: CE   

Định nghĩa Hợp đồng tài chính: 

Là hợp đồng mà giá trị của nó được quy ra tiền. 

Ví dụ: Bảo hiểm; hợp đồng mua sắm 

Các thuộc tính của Hợp đồng tài chính: 

3.1.9.1 FinancialContract.paymentTermsCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: PaymentTerms (CWE) 

Định nghĩa: Xác định điều kiện thanh toán cho một thỏa thuận hoặc nghĩa vụ 
có ký kết hợp đồng. 

Ví dụ: "tổng 30"; "khi nhận được hóa đơn"; "khi hoàn thành dịch vụ" 

3.1.10 Class: FinancialTransaction (trong Acts) - Giao dịch tài chính 

Các thuộc tính của Giao dịch tài chính (FinancialTransaction): 

amt :: MO creditExchangeRateQuantity :: REAL debitExchangeRateQuantity :: REAL 

Giao dịch tài chính là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa giao dịch tài chính: 

Là một Hành động biểu diễn sự dịch chuyển của một lượng tiền giữa hai tài 
khoản. 

Bàn luận: Các giao dịch tài chính luôn diễn ra giữa hai tài khoản (nợ và có), 
nhưng cũng có thể có trường hợp trong đó một hoặc cả hai tài khoản được hàm chỉ 
hoặc kế thừa từ mô hình chứa chúng.  

Trong thức “yêu cầu”, nó biểu diễn yêu cầu bắt đầu giao dịch. 

Trong thức “sự kiện”, nó biểu diễn việc ghi giao dịch vào một tài khoản. 

Ví dụ: Giá của một dịch vụ; Tính phí một dịch vụ; Thanh toán một hóa đơn. 

Các thuộc tính của Giao dịch tài chính: 

3.1.10.1 FinancialTransaction.amt :: MO (0..1) 

Định nghĩa: Chỉ số tiền được chuyển từ tài khoản nợ sang tài khoản có. 



Bàn luận:  Nếu loại tiền của số tiền khác với loại tiền của tài khoản nợ hoặc tài 
khoản có, thì tỷ giá hối đoái liên quan cần được xác định. 

3.1.10.2 FinancialTransaction.creditExchangeRateQuantity :: REAL (0..1) 

Định nghĩa:Là một số thập phân chỉ tỷ giá hối đoái sẽ được áp dụng giữa loại 
tiền tệ của tài khoản được ghi có và loại tiền tệ của số tiền giao dịch. 

Ví dụ: Để mua dịch vụ có giá bằng đồng peso của Mexico, dùng đồng đô-la 
Mỹ, trả từ một tài khoản bằng đồng đo-la Canada, tỷ giá hối đoái bên có sẽ được biểu 
thị bằng một số thực “r” sao cho “y (USD) * r = x (CAD)". 

Lý giải: Thuộc tính này cho phép biểu diễn một giao dịch bằng đồng tiền khác 
với đồng tiền của tài khoản có và nợ. Nó cũng cho phép các tài khoản có và nợ dùng 
loại tiền tệ khác nhau làm đồng cơ sở. 

3.1.10.3 FinancialTransaction.debitExchangeRateQuantity :: REAL (0..1) 

Định nghĩa:là một số thập phân chỉ tỷ giá hối đoái có hiệu lực giữa đồng tiền 
của tài khoản được ghi nợ và đồng tiền của tổng số tiền giao dịch.   

Ví dụ: Để mua dịch vụ có giá tính bằng đồng peso Mexico, dùng đồng đô-la 
Mỹ, trả từ một tài khoản bằng đồng đô-la Canada, tỷ giá hối đoái bên nợ sẽ được biểu 
diễn bằng một số thực “r” sao cho "y (USD) * r = x (MXP)". 

Lý giải: thuộc tính này cho phép biểu diễn giao dịch bằng đồng tiền khác đồng 
tiền của tài khoản nợ và có. Nó cũng cho phép các tài khoản nợ và có dùng các loại 
tiền tệ khác nhau làm đồng tiền cơ sở. 

3.1.11 Class: InvoiceElement  (trong Acts) - Thành phần hóa đơn 

Các thuộc tính của Thành phần hóa đơn (InvoiceElement): 

modifierCode :: SET<CE> 

unitQuantity :: RTO<PQ,PQ> 
 

unitPriceAmt :: RTO<MO,PQ> 

netAmt :: MO 
 

factorNumber :: REAL 

pointsNumber :: REAL 
 

InvoiceElement (Thành phần hóa đơn) là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa Thành phần hóa đơn: 

Là một Hành động biểu diễn báo cáo và lý giải cho “số tiền nợ”.  

Bàn luận: Lớp này thể hiện phần “lý giải” của một hóa đơn. Nó thường được 
kết hợp với một giao dịch tài chính thể hiện số tiền được yêu cầu phải trả, đã được 
thỏa thuận sẽ trả, hoặc đã được trả thực tế. 

Quan hệ đệ quy có thể được dùng để chia InvoiceElement (Thành phần hóa 
đơn) thành các thành phần cấu thành.  



Trong thức định nghĩa, nó biểu thị phần lý giải “có thể có” cho các hóa đơn 
trong tương lai. Trong thức đề nghị, nó là đề nghị xác định số tiền nợ. Trong thức sự 
kiện, lớp này biểu thị sự xác định số tiền cụ thể được nợ bởi một Đối tượng cụ thể. 

Các thuộc tính của InvoiceElement (Thành phần hóa đơn): 

3.1.11.1 InvoiceElement.modifierCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: InvoiceElementModifier (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ định một phần tử điều chỉnh cho thuộc tính mã hóa để cung 
cấp thông tin bổ sung cho thành phần hóa đơn. 

Ví dụ: trợ cấp cách ly; Dịch vụ ngoài giờ làm việc 

Lý giải: Thuộc tính này không được kết hợp trước vào thuộc tính CD bởi vì bộ 
mã phần tử điều chỉnh có thể không được thiết kế riêng để dùng với bộ mã của 
Act.code (Hành động.mã). Điều này vi phạm một ràng buộc trong việc sử dụng đặc 
tính “phần tử điều chỉnh” là bộ mã của phần tử điều chỉnh phải được định nghĩa như 
một phần của hoặc định nghĩa riêng cho bộ mã cơ sở. 

3.1.11.2 InvoiceElement.unitQuantity :: RTO<PQ,PQ> (0..1) 

Định nghĩa: mô tả số lượng các thực thể của một sản phẩm hoặc dịch vụ đang 
được ghi hóa đơn hoặc tính phí.  

Ví dụ: 4 giờ, 4 mg, 4 hộp, và 15 hộp mỗi hộp chứa 1000, v.v. 

Bàn luận: Mỗi thành phần hóa đơn đang được tính phí hoặc ghi hóa đơn được 
định danh bởi một mã tính phí hoặc ghi hóa đơn (InvoiceElement.code - Thành phần 
hóa đơn.mã). Trong một số trường hợp, mã này là một bộ mã được kết hợp trước và 
biểu diễn một hộp chứa (ví dụ mã UPC cho một hộp chứa 1000 viên thuốc và một mã 
UPC khác cho hộp chứa cùng loại thuốc viên nhưng với số lượng là 100 viên). Mã 
UPC được dùng để lập hóa đơn, nhưng cần có tỷ lệ để xác định rằng chỉ có một phần 
của hộp chứa đó (ví dụ lọ) được lập hóa đơn hay tính phí. Nếu InvoiceElement (Thành 
phần hóa đơn) không chỉ hộp chứa, thì mẫu số sẽ không được xác định. 

Ví dụ, 15 viên thuốc trong lọ đựng loại chứa 1000 viên. Trong trường hợp này, 
tử số có thể được biểu diễn bằng “15{viên}” hoặc đơn giản là “15” và mẫu số được 
biểu diễn là “1000{lọ}” hoặc đơn giản là “1000” (xem lý giải cho việc sử dụng văn 
bản mô tả cho các đơn vị đếm được trong phần bàn luận dưới đây). 

  Các ràng buộc: 

Đơn vị đo được giới hạn ở những đơn vị đo được như lít, milligram và giờ. Các 
đơn vị không đo được nhưng đếm được như hộp, gói, chuyến thăm khám, viên và lọ 
chứa không được xác định nhờ sử dụng thành phần đơn vị thuộc loại dữ liệu PQ, trừ 
trường hợp như một chú giải, đánh dấu bởi {xxx}. Tham khảo Các loại dữ liệu Phần 
II, Tiêu chuẩn đầy đủ, Phụ lục A: Mã thống nhất cho đơn vị đo. 



Việc đặc tả các đơn vị đếm được có thể được xử lý bằng các kỹ thuật sau:  

(1) đặc tả đơn vị đếm được trong InvoiceElement.code (Thành phần hóa 
đơn.mã). Nghĩa là, một InvoiceElement.code (Thành phần hóa đơn.mã) cụ thể sẽ chỉ ra 
rằng hạng mục được hành động đề cập biểu diễn một hộp có 20 hạng mục. Sẽ có một 
InvoiceElement.code (Thành phần hóa đơn.mã) khác cho hộp chứa 40 hạng mục, v.v. 

Ví dụ, nếu InvoiceElement.code (Thành phần hóa đơn.mã) biểu diễn một hộp 
chứa 20 hạng mục, và InvoiceElement.unitQuantity (Thành phần hóa đơn.số lượng 
đơn vị) = 2 (không có đơn vị), thì nó biểu diễn 2 hộp mỗi hộp chứa 20 hạng mục và 
tổng cộng là 40 hạng mục. 

(2) Nếu cần thêm nhiều chi tiết (ví dụ để mô tả thành phần, quy cách đóng gói, 
nhà sản xuất của một sản phẩm), thì dùng một sự tham gia (Mã loại = “PRD”), và sự 
kết hợp của các lớp vai trò và đối tượng để mô tả chi tiết quy cách đóng gói. 

3.1.11.3 InvoiceElement.unitPriceAmt :: RTO<MO,PQ> (0..1) 

Định nghĩa: Giá bằng tiền của mỗi đơn vị đang được tính. 

Các ràng buộc: Khi xây dựng tỷ số, tử số phải là loại dữ liệu MO, còn mẫu số 
là loại dữ liệu PQ, xác định theo cách tương tự thuộc tính Số lượng đơn vị 
(unitQuantity). 

Ví dụ: $0.20/mg; $250/ngày; $50 

3.1.11.4 InvoiceElement.netAmt :: MO (0..1) 

Định nghĩa: Xác định tổng số tiền của thành phần hóa đơn, bao gồm tổng mọi 
phần tử thành phần.  

Bàn luận: Để tính tổng tiền trên hóa đơn, con số này sẽ bằng giá trị của Số 
lượng đơn vị *đơn giá [*hệ số][*số điểm]. Để nhóm các thành phần hóa đơn, con số 
này là tổng các thuộc tính Thành tiền của tất cả các Thành phần hóa đơn có chứa trong 
nhóm. 

3.1.11.5 InvoiceElement.factorNumber :: REAL (0..1) 

Định nghĩa: Biểu diễn một số nhân được dùng để xác định tổng chi phí dịch vụ 
đã thực hiện hoặc hàng hóa đã nhận.  

Ví dụ: có thể như sau: 10 (số lần điều trị tính làm đơn vị) *  $3.00 (Đơn giá) * 
1.5 (Hệ số) = $45.00 (Tổng tiền). 

Bàn luận: Khái niệm này thường được sử dụng tại Châu Âu để điều chỉnh chi 
phí giữa mức áp dụng cho hệ thống bảo hiểm công và mức áp dụng cho các công ty 
bảo hiểm tư nhân. 

Công thức đơn giản nhất để tính tổng tiền là: số lượng đơn vị * đơn giá = thành 
tiền. 



Khái niệm Hệ số cho phép áp dụng một số nhân chiết khấu hoặc gia tăng cho 
một số tiền. Ví dụ, công thức khi có hệ số là: số lượng đơn vị * đơn giá (chi 
phí/điểm)*hệ số = thành tiền 

Xem phần lưu ý về Điểm liên quan dưới đây. Công thức có Điểm và Hệ số là: 
số lượng đơn vị * đơn giá * số điểm *hệ số= thành tiền 

3.1.11.6 InvoiceElement.pointsNumber :: REAL (0..1) 

Định nghĩa: Đối với các chi phí mà số lượng được biểu diễn ở dạng ‘điểm’, thì 
thuộc tính này biểu thị trọng số (dựa theo độ khó, chi phí và/hoặc cường độ nguồn lực) 
gắn với hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. 

Ví dụ: Có thể là 5 (Số lần điều trị bằng một đơn vị) * 3 (Số điểm của mỗi lần 
điều trị)* $20.00 (Chi phí cho mỗi điểm) = $300.00 (Thành tiền). 

Bàn luận: Khái niệm này thường được dùng trong các hệ thống mà dịch vụ 
cung cấp được gán một ‘chỉ số đánh giá chi phí hay độ khó’ tương đối, và sau đó một 
đơn giá cố định được gán cho mỗi ‘điểm’. Việc điều chỉnh tất cả các mức giá của một 
tổ chức sau đó có thể được thực hiện bằng cách tăng hoặc giảm chi phí trên mỗi điểm 
để phản ánh các thay đổi do lạm phát, chi phí quản lý, v.v. 

Công thức đơn giản nhất để tính tổng tiền là: số lượng đơn vị * đơn giá = thành 
tiền. 

Khái niệm Điểm cho phép gán các giá trị điểm cho dịch vụ và/hoặc hàng hóa, 
sao cho có thể gán một giá trị tiền đô-la cho mỗi điểm. Ví dụ, công thức có điểm là: số 
lượng đơn vị * số điểm * đơn giá (chi phí/điểm) = thành tiền. 

Xem phần lưu ý liên quan cho Hệ số. Công thức có Điểm và Hệ số là: số lượng 
đơn vị * đơn giá* số điểm * hệ số = thành tiền. 

3.1.12 Class: ManagedParticipation (trong Acts) - Sự tham gia có quản lý 

Các thuộc tính của Sự tham gia có quản lý (ManagedParticipation): 

id :: SET<II> statusCode :: CS  

Sự tham gia có quản lý là một chuyên biệt hóa của: Participation 

Định nghĩa của Sự tham gia có quản lý: 

Là sự tham gia sẽ được kéo dài trong một thời gian và do đó trạng thái và định 
danh của nó phải được quản lý. 

Ví dụ: Bác sĩ điều trị cho một bệnh nhân nội trú có thể thay đổi do nghỉ phép và 
do đó cần lưu ý khi nào bên tham gia này sẽ lại sẵn sàng. 

Lý giải: Sự tham gia có quản lý được định nghĩa như một lớp con của Sự tham 
gia để làm rõ rằng không phải mọi Sự tham gia đều được lưu trạng thái (stateful).  Nói 



chung, khi một hoạt động con thực hiện bởi một Sự tham gia được chú ý nhiều hơn và 
cần được quản lý, ta NÊN mô hình hóa hoạt động con đó như một thành phần của 
Hành động bên dưới Hành động chính. 

Tuy nhiên, trong một số môi trường nhất định, quan điểm rằng các hoạt động 
này thực ra là những gì các bên tham gia thực hiện không được thừa nhận rõ ràng, thì 
việc mô hình hóa chúng như các hoạt động con được coi là gây nhầm lẫn và phiền 
toái. 

Do đó, Sự tham gia có quản lý mở rộng Sự tham gia bằng một thuộc tính định 
danh và một thuộc tính trạng thái để hỗ trợ các trường hợp sử dụng ngoại lệ này. Sự 
tham gia có quản lý nên được sử dụng hết sức cẩn trọng để tránh gây nhầm lẫn với các 
Hành động và để tránh phải trùng lặp hạ tầng quản lý hành động xung quanh các bên 
tham gia. 

Các thuộc tính của Sự tham gia có quản lý: 

3.1.12.0 ManagedParticipation.id :: SET<II> (0..*) 

Định nghĩa:Là một định danh duy nhất dùng để chỉ một thực thể cụ thể của Bên 
tham gia có thể có cùng Hành động và Vai trò (xem Sự tham gia có quản lý). 

3.1.12.1 ManagedParticipation.statusCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ManagedParticipationStatus (CNE) 

Định nghĩa: Là một mã xác định thực thể sự tham gia đang được tạm chờ, đang 
hoạt động, đã hoàn thành hay đã được hủy (xem Sự tham gia có quản lý).   

Tư vấn thiết kế: Thuộc tính này được định nghĩa trong bản RIM gốc là thuộc 
tính lặp, do sự xuất hiện của các trạng thái lồng ghép trong trạng thái máy. Tuy nhiên, 
trong thực tế, các ủy ban được khuyến nghị nên giới hạn thuộc tính này với số lượng 
phần tử tối đa là 1 trong tất cả các thiết kế bản tin. 



3.1.12.2 State machine for ManagedParticipation 

 
Các trạng thái của ManagedParticipation: 

• Active - đang hoạt động (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu 
diễn thực tế là Sự tham gia đang diễn ra. 

• Cancelled - Đã hủy (trạng thái con của thông thường): Trạng thái kết thúc do 
hủy sự tham gia trước khi kích hoạt 

• Completed - Đã hoàn thành (trạng thái con của thông thường): Trạng thái kết 
thúc biểu diễn sự hoàn thành thành công của Sự tham gia. 

• Normal - Thông thường: Trạng thái “điển hình”. Không bao gồm “đã đưa về 
không” – trạng thái biểu diễn sự kết thúc thực thể sự tham gia đã được tạo ra do 
lỗi. 

• Nullified - Đã đưa về không: Trạng thái biểu diễn sự kết thúc của thực thể Sự 
tham gia được tạo ra do lỗi.  

• Pending - Tạm chờ (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu diễn 
rằng Sự tham gia chưa được kích hoạt. 

Các quá trình chuyển đổi trạng thái của ManagedParticipation: 

• Revise - Xem lại (từ đang hoạt động sang đang hoạt động) 

• Complete - Hoàn thành (từ đang hoạt động sang đã hoàn thành) 

• Reactivate - Kích hoạt lại (từ đã hoàn thành sang đang hoạt động) 

• Revise - Xem lại (từ đã hoàn thành sang đã hoàn thành) 

• Nullify - Đưa về không (từ thông thường sang đã đưa về không) 

• Create - Tạo ra (từ không (null) sang đang hoạt động) 



• Create - Tạo ra (từ không (null) sang đã hoàn thành) 

• Create - Tạo ra (từ không (null) sang tạm chờ) 

• Activate - Kích hoạt (từ tạm chờ sang đang hoạt động) 

• Abort - Hủy (từ tạm chờ sang đã hủy) 

• Revise - Xem lại (từ tạm chờ sang tạm chờ) 

3.1.13 Class: Observation  (trong Acts) - Lớp: Quan sát 

Các thuộc tính của Quan sát: 

value :: ANY 

interpretationCode :: SET<CE> 
 

methodCode :: SET<CE> 

targetSiteCode :: SET<CD> 
 

 

Quan sát tổng quát hóa: 

DiagnosticImage PublicHealthCase  

Quan sát là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa Quan sát: 

Là một Hành động nhận biết và ghi chú lại thông tin về chủ thể, và kết quả trực 
tiếp và chính của nó (điều kiện xảy ra sau) là dữ liệu mới về chủ thể. Các quan sát 
thường bao gồm đo đếm hoặc các phương pháp tỷ mỷ khác để điều tra, nhưng cũng có 
thể chỉ đơn giản là các trình bày mang tính khẳng định. 

Bàn luận: Xét về mặt cấu trúc, nhiều quan sát là các cặp tên-giá trị, trong đó 
Observation.code - Quan sát.mã (thừa kế từ Hành động) là tên và Observation.value 
(Quan sát.giá trị) là giá trị của đặc tính. Cấu trúc này cũng được gọi là “biến số” (một 
đặc điểm được đặt tên có thể nhận một giá trị); do đó, lớp Quan sát luôn được dùng để 
giữ các cặp tên-giá trị hoặc biến số chung, mặc dù giá trị của biến số có thể không phải 
là kết quả của một phương pháp quan sát tỷ mỷ. Nó có thể chỉ là một câu trả lời đơn 
giản cho một câu hỏi hoặc là việc xác nhận hoặc thiết lập một thông số. 

Cũng như mọi báo cáo của Hành động, báo cáo của Quan sát mô tả những gì đã 
được làm, và trong trường hợp của Quan sát, nó bao gồm việc mô tả về những gì thực 
tế đã được quan sát thấy (“kết quả” hay “câu trả lời”); và “kết quả” hoặc “câu trả lời” 
đó là một phần của quan sát và không được phân tách thành các đối tượng khác. 

Một quan sát có thể bao gồm các quan sát thành phần, mỗi thành phần lại có 
Observation.code (Quan sát.mã) và Observation.value (Quan sát.giá trị) riêng. Trong 
trường hợp này, quan sát tổng hợp có thể không có Observation.value (Quan sát.giá 
trị) riêng của nó. Ví dụ, xét nghiệm đếm số tế bào bạch cầu trong máu bao gồm các 
quan sát con về số lượng các bạch cầu hạt granulocyte, lymphocyte và các tế bào máu 
thông thường và bất thường khác (ví dụ tế bào non blast). Do đó Quan sát đếm số 



lượng tế bào bạch cầu có thể không có giá trị riêng (mặc dù cũng có thể có, ví dụ tổng 
số các tế bào bạch cầu). Vì vậy, nếu một Hành động về cơ bản là hành động nhận biết 
và ghi lại thông tin về một chủ thể, nó là một Quan sát, bất kể nó có giá trị đơn giản 
riêng hay nó có nhiều quan sát con. 

Mặc dù quan sát là các hành động chuyên môn (xem Hành động) và do đó là 
các hành động có chủ định, điều này không đòi hỏi rằng mọi kết quả có thể có của một 
quan sát phải được cân nhắc trước khi quan sát thực sự được thực hiện. Ví dụ, đếm 
lượng bạch cầu có phân biệt (WBC) hiếm khi cho thấy các tế bào non, nhưng nếu có, 
thì đây là một phần của quan sát WBC mặc dù tế bào non (blast) có thể chưa được xác 
định trước trong cấu trúc của một WBC thông thường.   

Các chẩn đoán, phát hiện, triệu chứng, v.v. cũng là các Quan sát. 
Observation.code (Quan sát.mã) (hoặc tham chiếu đến định nghĩa Quan sát) xác định 
loại chẩn đoán (ví dụ “phản ánh chính”, hoặc “chẩn đoán cho ra viện”) và giá trị của 
nó xác định mã chuẩn doán hoặc mã triệu chứng. 

Các thuộc tính của Quan sát: 

3.1.13.1 Observation.value :: ANY (0..*) 

Định nghĩa: là thông tin được gán hoặc được xác định bởi hành động quan sát.  

Các ràng buộc: Observation.value (Quan sát.giá trị), nếu không có ràng buộc 
khác, thì có thể thuộc bất kỳ kiểu dữ liệu nào. 

Kiểu dữ liệu phù hợp của Observation.value (Quan sát.giá trị) thay đổi theo loại 
Quan sát và nhìn chung có thể được mô tả trong định nghĩa Quan sát hoặc trong một 
quan hệ đơn giản ghép cặp Act.code (Hành động.mã) với các kiểu dữ liệu của giá trị.  

Các hướng dẫn sau điều chỉnh việc lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp của giá trị. 

(1) Các phép đo đếm định lượng nhìn chung sử dụng kiểu dữ liệu Số lượng vật 
lý (PQ). Kiểu dữ liệu PQ nhất thiết phải là một số thực có đơn vị. Đây là phương án 
được ưa chuộng chung cho mọi giá trị dạng số, ngoại trừ một số ngoại lệ sau đây. 

Các giá trị số không được truyền tải đơn giản như một chuỗi ký tự (ST).  

(2) Độ chuẩn (ví dụ 1:64) và một số rất ít các tỷ lệ khác dùng kiểu dữ liệu Tỷ lệ 
(RTO). ĐỐi với độ chuẩn, tỷ lệ phải là tỷ lệ giữa hai số nguyên (ví dụ 1:128). Các tỷ lệ 
khác có thể liên kết các kiểu dữ liệu định lượng khác nhau, ví dụ “giá” được xác định 
bởi Số lượng vật lý trên Số tiền. 

Đôi khi theo thông lệ của địa phương, độ chuẩn được báo cáo ở dạng chỉ có 
mẫu số (ví dụ 32 thay vì 1/32). Các thông lệ này gây nhầm lẫn và nên được chuyển 
đổi sang tỷ lệ đúng trong các bản tin HL7. 

(3) Các giá trị chỉ số (con số không có đơn vị) dùng kiểu dữ liệu Số thực 
(REAL). Khi một số lượng không có đơn vị thích hợp, ta có thể gửi con số đó như một 



số thực. Theo cách khác, ta có thể dùng kiểu dữ liệu PQ với đơn vị không có chiều (ví 
dụ 1 hay %). Chỉ nên gửi một số nguyên nếu theo định nghĩa, kết quả đo phải là một 
số nguyên, đây là trường hợp hiếm xảy ra và thường là một số thứ tự (xem bên dưới). 

(4) Các khoảng (ví dụ, <3; 12-20) phải được biểu diễn như Khoảng các số 
lượng vật lý (IVL<PQ>) hoặc khoảng của các kiểu dữ liệu số lượng khác. 

Đôi khi các khoảng này được dùng để báo cáo một giá trị đo đếm không chắc 
chắn. Để thể hiện sự không chắc chắn có các phần mở rộng cho kiểu dữ liệu riêng. 

(5) Số thứ tự (ví dụ, +, ++, +++; hoặc I, IIa, IIb, III, IV) dùng kiểu dữ liệu Số 
thứ tự được mã hóa (CO). 

(6) Các kết quả định danh (“phân nhóm”, ví dụ, loại sinh vật) dùng bất kỳ kiểu 
dữ liệu được mã hóa nào (CD, CE) xác định được ít nhất một mã và một hệ thống mã 
hóa, và tùy chọn có thể bao gồm văn bản gốc, phần dịch sang các hệ thống mã hóa 
khác và đôi khi các từ hạn định.  

(7) Các kết quả hình ảnh dùng kiểu dữ liệu đóng gói (ED). Kiểu dữ liệu đóng 
gói cho phép gửi một hình ảnh (ví dụ, phim X-quang ngực) hoặc đoạn phim (ví dụ, x-
quang mạch vành, siêu âm tim) dưới dạng các dữ liệu nhị phân trực tiếp hoặc dưới 
dạng tham chiếu đến một địa chỉ bên ngoài để có thể tải dữ liệu xuống theo yêu cầu. 

(8) Các dạng sóng có thể được gửi đi nhờ dùng các mẫu Chuỗi Quan sát tương 
quan (Correlated Observation Sequences) cung cấp toàn bộ các dữ liệu trong một 
khung HL7. Ngoài ra, cũng có thể dùng kiểu dữ liệu đóng gói (ED) để gửi dạng sóng 
theo các định dạng khác định dạng HL7 hoặc tham chiếu đến dữ liệu dạng sóng để tải 
xuống theo nhu cầu. 

(9) Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự có thể được dùng riêng cho việc truyền tải những 
biểu thức chính thức hóa mà không phù hợp với bất kỳ kiểu dữ liệu có sẵn nào. Tuy 
nhiên, kiểu dữ liệu chuỗi ký tự không được dùng nếu ý nghĩa của nso có thể được 
biểu diễn bằng một trong những kiểu dữ liệu có sẵn. 

(10) Dấu thời gian không nên được gửi trong các Quan sát nếu có những vị trí 
phù hợp hơn để gửi chúng, ví dụ, Act.effectiveTim (Hành động.Thời gian có hiệu lực) 
của một số hành động. (ví dụ, “mẫu phẩm được nhận tại phòng thí nghiệm” có trong 
Thời gian có hiệu lực của một Hành động mô tả việc vận chuyển mẫu phẩm đến phòng 
xét nghiệm, chứ không phải trong một Quan sát). 

(11) Các bộ giá trị của bất kỳ kiểu dữ liệu nào, gồm các bộ số hay khoảng cách, 
thường được dùng cho các tiêu chí Quan sát (thức sự kiện – tiêu chí) để xác định “các 
khoảng thông thường” hoặc “các khoảng quyết định” (cho các cảnh báo), v.v.  

(12)  Đối với các chuỗi quan sát (các đo đếm được lặp đi lặp lại cho cùng một 
đặc tính trong một thời gian tương đối ngắn), kiểu dữ liệu Chuỗi (DANH SÁCH) sẽ 
được dùng. Tham khảo phần đặc tả Chuỗi quan sát tương quan để có thêm chi tiết. 



(13) Sự không chắc chắn về các giá trị sẽ được mô tả qua các phần mở rộng của 
kiểu dữ liệu là Xác suất và Phân bổ xác suất (UVP, PPD). Nếu báo cáo một mẫu thống 
kê với mỗi hạng mục có một tần suất tuyệt đối, thì có thể dùng kiểu dữ liệu tập hợp túi 
(BAG). 

3.1.13.2 Observation.interpretationCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: ObservationInterpretation (CWE) 

Định nghĩa: Là một hoặc nhiều mã xác định một diễn giải định tính sơ bộ của 
quan sát, ví dụ “bình thường”, “bất thường”, “dưới mức thông thường”, “thay đổi tăng 
lên”, “ổn định”, “dễ bị tác động”, v.v. 

Bàn luận: Các mã diễn giải đôi khi được gọi là “các cờ hiệu bất thường”; tuy 
nhiên, việc đánh giá xem có bình thường hay không chỉ là một trong những diễn giải 
thô phổ biến, và thường không phù hợp. Ví dụ, các diễn giải về tính dễ bị tác động 
không phải là về “sự bình thường”, và với bất kỳ quan sát nào về điều kiện bệnh lý 
học, việc thông báo về tính chất bình thường không có ý nghĩa gì, vì các điều kiện 
bệnh lý vốn chưa bao giờ được coi là “bình thường”. 

3.1.13.3 Observation.methodCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: ObservationMethod (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã cung cấp thêm chi tiết về phương tiện hoặc kỹ thuật 
được sử dụng để xác định được kết quả quan sát.  

Ví dụ: phương pháp đo huyết áp: chọc dò động mạch so với dùng máy đo huyết 
áp (Riva –Rocci), tư thế ngồi so với tư thế nằm ngửa, v.v. 

Các ràng buộc: Trong mọi quan sát, phương pháp đã được xác định một phần 
trong Act.code (Hành động.mã). Trong trường hợp này, không cần sử dụng Mã 
phương pháp (methodCode)nữa. Vẫn có thể sử dụng Mã phương pháp (methodCode) 
để mô tả rõ hơn về phương pháp này ngoài phần đã hàm chỉ trong Act.code (Hành 
động.mã). Tuy nhiên, hệ thống hoặc quá trình sử dụng thông tin không nên chỉ phụ 
thuộc vào thông tin của Mã phương pháp (methodCode) này thay vì phần chi tiết 
phương pháp được hàm chỉ trong Act.code (Hành động.mã). 

Nếu Mã phương pháp (methodCode) được sử dụng để biểu diễn các chi tiết 
phương pháp cũng đã được hàm chỉ trong Act.code (Hành động.mã), thì Mã phương 
pháp (methodCode) không được mâu thuẫn với phương pháp được hàm chỉ trong 
Act.code (Hành động.mã).  

Bàn luận: Trong mọi quan sát, phương pháp đã được xác định một phần khi chỉ 
cần biết được loại quan sát (định nghĩa quan sát, Act.code - Hành động.mã) và thông 
tin hàm ẩn này không cần được xác định lại trong Observation.methodCode (Quan 
sát.mã phương pháp) nữa. Ví dụ, nhiều mã LOINC được định nghĩa cho từng phương 



pháp cụ thể nếu phương pháp đó tạo ra sự khác biệt thực tế trong diễn giải. Do đó, khi 
dùng LOINC, sự khác biệt giữa các nghiên cứu về độ nhạy cảm sử dụng phương pháp 
“nồng độ ức chế tối thiểu” (MIC) và nghiên cứu dùng “phương pháp khuếch tán agar” 
(Kirby-Baur) đã được gán riêng các mã khác nhau. Do đó Mã phương pháp chỉ còn là 
phần tử hạn định bổ sung để định rõ những gì có thể chưa được biết từ Act.code (Hành 
động.mã).   

Ngoài ra, một số biến thể của phương pháp được gắn với loại thiết bị cụ thể 
được sử dụng. Không nên sử dụng Mã phương pháp (methodCode) để xác định thiết bị 
hoặc bộ kiểm tra cụ thể được dùng trong quan sát. Những thông tin như vậy nên được 
liên kết với quan sát như các bên tham gia là “thiết bị”. 

3.1.13.4 Observation.targetSiteCode :: SET<CD> (0..*) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã xác định chi tiết về khu vực  hoặc hệ thống giải phẫu là 
tâm điểm của quan sát nếu thông tin này chưa được hàm chỉ trong định nghĩa quan sát 
hoặc Act.code (Hành động.mã). 

Các ràng buộc: Giá trị của Mã khu vực đích nếu được xác định, phải không 
được mâu thuẫn với thông tin được hàm chỉ về khu vực hoặc hệ thống trong định 
nghĩa quan sát và Act.code (Hành động.mã). 

Bàn luận: Hầu hết các khu vực đích của quan sát đã được hàm chỉ trong định 
nghĩa quan sát và Act.code (Hành động.mã), hoặc Observation.value (Quan sát.giá trị). 
Ví dụ, “tiếng thổi của tim” luôn có đích quan sát là tim. Thuộc tính này chỉ được dùng 
khi khu vực đích của quan sát cần được xác định rõ hơn, để phân biệt bên trái và bên 
phải, v.v. 

Nếu chủ thể của Quan sát là vật nào đó không phải là bệnh nhân người hoặc 
động vật, thuộc tính này được dùng tương tự để xác định vị trí trong cấu trúc của vật 
đó mà hành động quan sát tập trung vào. Ví dụ, nếu chủ thể là một cái hồ, thì khu vực 
quan sát có thể là dòng chảy vào và dòng chảy ra, v.v. Nếu chủ thể là một hạch bạch 
huyết, thì các khu vực đích hợp lệ là “cuống”, “vùng ngoại biên”, v.v. 

3.1.14 Class: PatientEncounter  (trong Acts) - Gặp bệnh nhân 

Các thuộc tính của Gặp bệnh nhân (PatientEncounter): 

admissionReferralSourceCod
e :: CE 

lengthOfStayQuantity :: PQ 
 

dischargeDispositionCod
e :: CE 

preAdmitTestInd :: BL 
 

specialCourtesiesCode :: SET<
CE> 

specialArrangementCode :: SE
T<CE> 

 

 



PatientEncounter (Gặp bệnh nhân) là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa của Gặp bệnh nhân (PatientEncounter): 

Là sự tương tác giữa một bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế cho mục đích 
cung cấp các dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe. Các dịch vụ y tế bao gồm cả 
đánh giá tình trạng sức khỏe. 

Ví dụ: bệnh nhân ngoại trú đến thăm khám tại nhiều khoa, hỗ trợ y tế tại gia 
(gồm vật lý trị liệu), bệnh nhân nội trú lưu trú trong bệnh viện, thăm khám tại phòng 
cấp cứu, thăm khám tại hiện trường (ví dụ tai nạn giao thông), thăm khám tại văn 
phòng, trị liệu chức năng, gọi điện thoại. 

Các thuộc tính của Gặp bệnh nhân: 

3.1.14.0 PatientEncounter.admissionReferralSourceCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EncounterReferralSource (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ nguồn giới thiệu gặp bệnh nhân. 

3.1.14.1 PatientEncounter.lengthOfStayQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Xác định tổng thời gian chủ thể được dự kiến lưu trú hoặc đã thực 
tế lưu trú tại cơ sở y tế trong phạm vi cuộc gặp. 

Bàn luận: Số ngày thực tế lưu trú không thể tính đơn giản từ ngày nhập viện và 
ngày ra viện vì có thể có các giai đoạn vắng mặt có phép. 

3.1.14.2 PatientEncounter.dischargeDispositionCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EncounterDischargeDisposition (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã mô tả các sắp đặt cho bệnh nhân tại thời điểm ra viện 
(ví dụ, xuất viện về nhà, hết thời gian lưu trú, trái lời khuyên của bác sĩ, v.v.).  Khi 
cuộc gặp vẫn “đang hoạt động” (cuộc gặp chưa có ngày kết thúc), thuộc tính này nên 
được diễn giải như các bố trí ra viện dự kiến. Khi cuộc gặp “đã hoàn thành”, trường dữ 
liệu này chứa thông tin bố trí ra viện thực tế. 

3.1.14.3 PatientEncounter.preAdmitTestInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa:Là chỉ báo rằng cần có các xét nghiệm trước khi nhập viện cho 
cuộc gặp bệnh nhân này. 

3.1.14.4 PatientEncounter.specialCourtesiesCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: EncounterSpecialCourtesy (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã xác định các thủ tục tiếp đón đặc biệt đối với bệnh 
nhân. Ví dụ, không có thủ tục tiếp đón, có thủ tục tiếp đón, tiếp đón chuyên nghiệp, 
tiếp đón VIP. 



3.1.14.5 PatientEncounter.specialArrangementCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: SpecialArrangement (CWE) 

Định nghĩa:là một mã chỉ loại bố trí đặc biệt cần cho cuộc gặp bệnh nhân (ví 
dụ, xe lăn, cáng, phiên dịch viên, người chăm sóc, chó dẫn đường). Với các cuộc gặp 
có thức dự định, thông tin này có thể được dùng để xác định các bố trí đặc biệt cần cho 
bệnh nhân sắp đến. Nó không được liên kết đến Sự kiện lưu trú. 

3.1.15 Class: Procedure (trong Acts) - Thủ tục (kỹ thuật/thủ thuật/phẫu thuật) 

Các thuộc tính của Thủ tục: 

methodCode :: SET<CE> approachSiteCode :: SET<CD> targetSiteCode :: SET<CD> 

 

Thủ tục là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa về Thủ tục: 

Là một Hành động và kết quả trực tiếp và chính của nó (điều kiện xảy ra sau) là 
sự thay đổi tình trạng vật lý của chủ thể.  

Ví dụ: Các thủ tục có thể bao gồm làm đứt đoạn một bề mặt nào đó của cơ thể 
(ví dụ một vết rạch trong thủ tục phẫu thuật), các thủ tục bảo tồn như làm giảm tình 
trạng trật khớp, bao gồm vật lý trị liệu như điều trị nắn khớp, mát-xa, liệu pháp tắm 
ngâm, châm cứu, trị liệu bằng xoa bóp, v.v. Ngoài phạm vi y học lâm sang, thì thủ tục 
có thể là những việc như làm thay đổi môi trường (ví dụ nắn thẳng sông, tháo nước các 
đầm lầy, đắp đập) hoặc sửa chữa hay thay đổi máy móc, v.v.  

Bàn luận: Khi áp dụng trong y học lâm sàng, thủ tục chỉ là một trong rất nhiều 
loại hoạt động y tế như quan sát, cho dùng dược chất, và các tương tác thông tin (ví dụ 
dạy học, tư vấn, tâm lý trị liệu, được biểu diễn đơn giản như các Hành động không có 
thuộc tính đặc biệt). Thủ tục không gộp các hoạt động khác và cũng không được gộp 
vào các hoạt động khác. Đáng chú ý là Thủ tục không bao gồm tất cả các hành động 
mà mục đích của chúng là can thiệp hay điều trị. Việc thay đổi cho cơ thể có được 
đánh giá cao hay dự kiến có ích cho chủ thể hay không tương tự cũng không phù hợp, 
điều quan trọng là hành động đó nhất thiết phải làm thay đổi tình trạng vật lý của chủ 
thể. 

Lựa chọn hình thức biểu diễn nào cho các hoạt động thực tế sẽ được dựa trên 
việc các đặc tính cụ thể của thủ tục có đúng cho trường hợp đó không và điều kiện xảy 
ra sau cần thiết của hoạt động hay bước hoạt động phải là làm thay đổi điều kiện vật 
lý. Ví dụ, chụp hình x-quang đôi khi cũng có thể gọi là một “thủ tục”, nhưng nó không 
phải là một Thủ tục theo nghĩa của RIM vì việc chụp hình x-quang không làm thay đổi 
tình trạng vật lý của cơ thể.   



Nhiều hoạt động y tế kết hợp Hành động có bản chất là Quan sát và Thủ tục vào 
một tổng thể. Ví dụ, x-quang can thiệp (ví dụ, tiêu sợi huyết động mạch trực tiếp qua 
ống thông – CDT) làm cả hoạt động quan sát và điều trị, và hầu hết các thủ thuật phẫu 
thuật đều bao gồm các bước Quan sát có chủ ý và có ghi chép. Do đó các hoạt động y 
tế này tốt nhất cần được biểu diễn bởi nhiều hành động thành phần, mỗi hành động 
được biểu diễn ở loại phù hợp. 

Các thuộc tính của Thủ tục: 

3.1.15.1 Procedure.methodCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: ProcedureMethod (CWE) 

Định nghĩa: Xác định phương tiện hoặc kỹ thuật dùng để thực hiện thủ tục. 

Bàn luận: Với bất kỳ Thủ tục nào, có thể có nhiều phương pháp khác nhau để 
đạt được kết quả tương đối giống nhau, nhưng có thể cần phải biết phương pháp khi 
diễn giải chuyên sâu một báo cáo (ví dụ, thủ thuật cắt bỏ túi mật: mổ banh hay nội 
soi). Các khái niệm về phương pháp có thể được “kết hợp trước” trong định nghĩa về 
Hành động. Có thể có nhiều phương pháp, tất cả đều phụ thuộc rất nhiều vào loại Thủ 
tục cụ thể, khiến cho việc định nghĩa một miền từ vựng cho tất cả các phương pháp là 
rất khó khăn. Tuy nhiên, có thể thiết kế một hệ thống mã hóa sao cho nó xác định được 
một bộ các phương pháp sẵn có cho mỗi khái niệm Thủ tục được định nghĩa. Do đó, 
người dùng yêu cầu một Thủ tục có thể chọn một trong nhiều biến thể của hành động 
qua mã phương pháp. Các biến thể phương pháp có sẵn cũng có thể được định nghĩa 
trong một danh sách dịch vụ tổng thể cho mỗi Thủ tục được xác định. Trong các bản 
ghi định nghĩa hành động (Act.moodCode (Hành động.Mã thức) = DEF), thuộc tính 
Mã phương pháp (methodCode) là một bộ các mã phương pháp có sẵn mà người dùng 
có thể chọn khi yêu cầu, hoặc dự kiến nhận được khi nhận kết quả. 

3.1.15.2 Procedure.approachSiteCode :: SET<CD> (0..*) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 

Định nghĩa: Khu vực hay hệ thống giải phẫu mà thủ thuật sẽ phải đi qua để đến 
được đích (xem targetSiteCode - Mã khu vực đích).  

Ví dụ: 

Thủ thuật cắt bỏ thận có thể thực hiện qua thành bụng hoặc chủ yếu sau màng 
bụng.  

Ống thông động mạch phổi hướng đến đích là động mạch phổi nhưng khu vực 
tiếp cận thường là qua tĩnh mạch cảnh trong hoặc tĩnh mạch dưới đòn, ở cổ hoặc ở hố 
dưới xương đòn.   

Đối với các thủ tục không xâm lấn, ví dụ châm cứu, khu vực tiếp cận là khu vực 
da bị châm cứu. 



Bàn luận: Nếu chủ thể của Hành động là vật nào đó khác bệnh nhân là người 
hoặc động vật, thuộc tính này được sử dụng tương tự để xác định vị trí trong cấu trúc 
của vật thể mà hành động tập trung vào. 

Một số khu vực tiếp cận cũng có thể được “kết hợp trước” vào định nghĩa của 
Hành động, sao cho không có phương án chọn các khu vực trên cơ thể khác nhau. 
Cùng một cấu trúc thông tin có thể xử lý cả phương án kết hợp trước và kết hợp sau. 

3.1.15.3 Procedure.targetSiteCode :: SET<CD> (0..*) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 

Định nghĩa: Là khu vực hoặc hệ thống giải phẫu là tâm điểm của thủ tục. 

Ví dụ: 

Khu vực đích của thủ thuật cắt bỏ thận là thận trái hoặc phải. 

Ống thống động mạch phổi có đích là một động mạch phổi. 

Đối với các thủ tục không xâm lấn, ví dụ châm cứu, khu vực đích là bộ phận/hệ 
thống mong muốn tác động lên (ví dụ “gan”).  

Bàn luận: Nếu chủ thể của Hành động là một vật nào đó khác bệnh nhân là 
người hoặc động vật, thuộc tính này được dùng tương tự để chỉ địa điểm trong cấu trúc 
của vật mà hành động đang tập trung vào.  

Một số khu vực đích cũng có thể được “kết hợp trước” vào trong định nghĩa của 
Hành động, sao cho không có phương án chọn các khu vực trên cơ thể khác nhau. 
Cùng một cấu trúc thông tin có thể xử lý cả phương án kết hợp trước và kết hợp sau. 

3.1.16 Class: PublicHealthCase  (trong Acts) - Lớp: Trường hợp y tế công cộng 

Các thuộc tính của PublicHealthCase: 

detectionMethodCode :: CE transmissionModeCode :: CE diseaseImportedCode :: CE 

PublicHealthCase là một chuyên biệt hóa của: Observation 

Định nghĩa PublicHealthCase: 

Một trường hợp y tế công cộng là một Quan sát biểu diễn tình trạng hoặc sự 
kiện có tầm quan trọng cụ thể cho sức khỏe cộng đồng. Điển hình là khi bao gồm một 
thực thể hoặc nhiều thực thể của một bệnh truyền nhiễm hoặc một tình trạng khác có 
thể báo cáo được. Trường hợp y tế cộng đồng có thể bao gồm một sự kiện y tế liên 
quan đến một cá nhân hoặc cũng có thể đề cập đến nhiều sự kiện liên quan đến y tế là 
các trường hợp xảy ra của cùng một loại bệnh hoặc tình trạng cần quan tâm về y tế 
công cộng. Sự bùng phát dịch bệnh gồm nhiều cá nhân mắc bệnh có thể được coi là 
một loại trường hợp y tế công cộng. Định nghĩa về một trường hợp y tế công cộng 
(Act.moodCode (Hành động.Mã thức) = “định nghĩa”) bao gồm phần mô tả về các chỉ 



báo lâm sàng, phòng thí nghiệm, và dịch tễ gắn với một căn bệnh hoặc tình trạng đang 
được quan tâm về y tế công cộng. Có các định nghĩa trường hợp cho những tình trạng 
có thể báo cáo được, cũng như không thể báo cáo được. Cũng có định nghĩa trường 
hợp cho trường hợp bùng phát dịch. Định nghĩa về trường hợp y tế công cộng là thông 
tin được dùng trong y tế công cộng để đếm số lượng các trường hợp, và không nên 
dùng như các dấu hiệu lâm sàng để trị bệnh. Ví dụ như các bệnh AIDS, triệu chứng 
sốc độc, nhiễm khuẩn salmonella và các dấu hiệu liên quan của chúng được dùng để 
định nghĩa một trường hợp. 

Các thuộc tính của PublicHealthCase: 

3.1.16.1 PublicHealthCase.detectionMethodCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: CaseDetectionMethod (CWE) 

Định nghĩa: Là mã chỉ phương pháp mà khoa y tế công cộng nhận thức được 
trường hợp. Bao gồm báo cáo của nhà cung cấp, bệnh nhân tự giới thiệu, báo cáo của 
phòng xét nghiệm, điều tra về trường hợp hoặc sự bùng phát dịch, điều tra tiếp xúc, 
giám sát chủ động, vật lý thường lệ, xét nghiệm trước sinh, xét nghiệm trong thời kỳ 
sinh, khám sức khỏe trước khi vào tù, giám sát bệnh nghề nghiệp, kiểm tra lại bệnh án, 
v.v. 

3.1.16.2 PublicHealthCase.transmissionModeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: CaseTransmissionMode (CWE) 

Định nghĩa: Là mã xác định cơ chế bệnh được lây nhiễm cho chủ thể sống 
trong trường hợp y tế công cộng. Bao gồm việc lây nhiễm qua đường tình dục, qua 
không khí, qua máu, truyền nhiễm gián tiếp (do bị cắn hoặc tiếp xúc với các thể mắc 
bệnh), qua thực phẩm, qua động vật, nhiễm trùng bệnh viện, lây nhiễm cơ học, qua da, 
bẩm sinh,  qua tiếp xúc với môi trường, chưa xác định. 

3.1.16.3 PublicHealthCase.diseaseImportedCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: CaseDiseaseImported (CWE) 

Định nghĩa: Là mã chỉ báo rằng bệnh có thể bị lây nhiễm từ bên ngoài quốc 
gia/vùng lãnh thổ đang thực hiện quan sát hay không, và nếu đúng, bản chất của quan 
hệ liên quốc gia/vùng lãnh thổ.  Các giá trị có thể có bao gồm không ngoại nhập, ngoại 
nhập từ một nước khác, ngoại nhập từ một bang khác, ngoại nhập từ một vùng lãnh thổ 
khác, và không đủ thông tin để xác định. 

3.1.17 Class: SubstanceAdministration  (trong Acts) - Cho dùng dược chất 

Các thuộc tính của Cho dùng dược chất (SubstanceAdministration): 

routeCode :: CE 

approachSiteCode :: SET<CD

rateQuantity :: IVL<PQ> 

doseCheckQuantity :: SET<RTO

administrationUnitCode :: C
E 

 



> 

doseQuantity :: IVL<PQ> 
 

> 

maxDoseQuantity :: SET<RTO> 
 

SubstanceAdministration là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa về Cho dùng dược chất: 

Là hành động đưa vào người hoặc áp dụng một dược chất cho chủ thể. 

Bàn luận: Tác động của dược chất thường được thiết lập trên cơ sở sinh hóa, 
tuy nhiên, đây không phải là một yêu cầu. Ví dụ, xạ trị cũng có thể được mô tả như 
trên, đặc biệt nếu đó là một chương trình trị liệu toàn thân như i-ốt phóng xạ. Lớp này 
cũng bao gồm việc áp dụng các phương pháp điều trị bằng hóa chất cho một khu vực. 

Ví dụ: giao thức hóa trị liệu; kê đơn thuốc; hồ sơ tiêm chủng 

Các thuộc tính của SubstanceAdministration: 

3.1.17.1 SubstanceAdministration.routeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: RouteOfAdministration (CWE) 

Định nghĩa: Là cách thức đưa vật liệu trị liệu vào trong hoặc lên chủ thể.  

Bàn luận: Đường dùng, khu vực dùng dược chất (mã khu vực cho dùng) và 
thiết bị được sử dụng để cho dùng có liên hệ chặt chẽ. Cả ba mã này (nếu có) phải 
được liên kết chặt chẽ và thống nhất với nhau. Trong một số trường hợp, hệ thống mã 
hóa được sử dụng để xác định một mã có thể kết hợp trước mã này với một hoặc nhiều 
mã khác.   

Khi thuốc được dùng cho một khu vực trong môi trường, hoặc một địa điểm, thì 
mã đường dùng chỉ ra khu vực trên “tổng thể” của nó.  

Ví dụ: theo đường uống (PO), dưới lưỡi (SL), đường ruột (PR), theo đường 
xông hít (IH), qua đường mắt (OP), qua đường mũi (NS), qua đường tai (OT), qua âm 
hộ (VG), tiêm trong da (ID), tiêm dưới da (SC), tiêm trong ven (IV), và trong tim (IC) 

3.1.17.2 SubstanceAdministration.approachSiteCode :: SET<CD> (0..*) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 

Định nghĩa: Khu vực giải phẫu chi tiết nơi thuốc được đưa vào hoặc được áp 
dụng cho chủ thể. 

Bàn luận: Thuộc tính này chỉ được cần nếu Mã đường dùng (routeCode) đòi 
hỏi phải mô tả rõ hơn. Ví dụ, nếu Mã đường dùng (routeCode) là “qua đường uống” 
thì không cần mô tả thêm về khu vực tiếp cận. Tuy nhiên, nếu Mã đường dùng 
(routeCode) là tiêm trong ven hoặc tiêm trong cơ, thì có thể xác định khu vực cụ thể 
trong thuộc tính này (ví dụ cẳng tay phải hoặc cơ delta trái). 



Đường dùng, khu vực cho dùng (approachSiteCode - Mã khu vực tiếp cận) và 
thiết bị sử dụng để cho dùng thuốc được liên kết chặt chẽ. Cả ba mã này (nếu có) phải 
được liên kết chặt và thống nhất với nhau. Trong một số trường hợp, hệ thống mã hóa 
được dùng để xác định một mã có thể liên kết trước mã này với một hoặc nhiều mã 
khác. 

3.1.17.3 SubstanceAdministration.doseQuantity :: IVL<PQ> (0..1) 

Định nghĩa: Là lượng chất trị liệu hoặc dược chất khác được cho dùng trong 
mỗi sự kiện cho dùng thuốc. 

Bàn luận: Liều lượng có thể được xác định như một con số vật lý của thành 
phần tác động (ví dụ 200 mg) hoặc như một bội số của đơn vị cho dùng (ví dụ, viên, 
viên nang, “mỗi đơn vị”). Việc lựa chọn cách nào phụ thuộc vào đối tượng của thành 
phần tham gia “tiêu thụ được” (tức là đối tượng định danh thuốc được cho dùng). Nếu 
đối tượng tiêu thụ được có dạng liều không đếm được (ví dụ đo bằng miligram hoặc 
lít), thì liều lượng phải được biểu diễn bằng loại đơn vị đó. Nếu đối tượng tiêu thụ 
được có dạng liều đếm được (viên, viên nang, “mỗi đơn vị”), thì liều lượng cũng phải 
được biểu diễn như bội số không kèm đơn vị (tức là, không xác định thêm đơn vị đo). 

Đơn vị đo bị giới hạn ở đơn vị đo được như milimet hay miligram. Những đơn 
vị không đo được, nhưng đếm được như viên, viên nang, sẽ không được xác định tại 
thành phần đơn vị của kiểu dữ liệu PQ, ngoại trừ như một phần chú thích trong dấu 
{xxx}. Tham khảo phần Các loại dữ liệu, Phần II, tiêu chuẩn đầy đủ, Phụ lục A: Mã 
thống nhất cho các đơn vị đo lường. 

3.1.17.4 SubstanceAdministration.rateQuantity :: IVL<PQ> (0..1) 

Định nghĩa: Xác định tốc độ dược chất được đưa vào chủ thể. Được biểu diễn 
như một số lượng vật lý (mở rộng) trong một khoảng thời gian trôi qua (ví dụ, 100 
mL/giờ, 1g/ngày, 40 mmol/giờ, v.v.). 

Bàn luận: điều này phù hợp cho các dạng liều lượng chia tách được liên tục (ví 
dụ chất lỏng, khí). Nếu được xác định như một khoảng, thì tốc độ có thể nằm bất kỳ 
đâu trong khoảng xác định. Thuộc tính này được xác định như một số lượng vật lý mở 
rộng trên một khoảng thời gian trôi qua, tức là, một số lượng có thể dùng được cho 
Liều lượng chia cho một số lượng về khoảng thời gian. 

3.1.17.5 SubstanceAdministration.doseCheckQuantity :: SET<RTO> (0..*) 

Định nghĩa:Thuộc tính này xác định số lượng dự kiến tiêu thụ trong một 
khoảng thời gian. Nó được dùng để kiểm tra xác minh các giá trị được quy định cho 
các giá trị khác. 

Bàn luận: Không nên sử dụng thuộc tính này một cách phổ quát. Nó chỉ được 
cung cấp cho một mục đích đặc biệt. Tại một số nước, đặc biệt là Nhật bản, có quy 
định pháp lý là phải ghi lại tổng liều lượng hàng ngày trên đơn thuốc và trong các tài 



liệu liên quan. Mục đích của yêu cầu này rõ ràng là để khuyến khích xem lại tổng liều 
lượng đã kê để tránh sử dụng quá liều (hoặc chưa đủ liều). 

Ví dụ: 

Với liều Erythromycin 250 mg 1 viên 3 lần mỗi ngày, ta có thể tính ra tổng liều 
mỗi ngày là “số kiểm tra liều = liều lượng (1) * Thành phần.số lượng (250 mg) * Thời 
gian có hiệu lực (3/ngày) = 750 mg/1 ngày”.  

Với ví dụ tiêm qua ven, điều kiện này sẽ là “số kiểm tra liều = liều lượng (100 
ml) * Thành phần.số lượng (5 mg/L)/tốc độ (1 giờ) = 0.5 mg/giờ”, được tính theo ngày 
như sau “số kiểm tra liều = 0.5 mg/giờ * 24 giờ/ngày = 12 mg/ngày”.  

Lý giải: Thay vì xác định một thuộc tính “tổng liều theo ngày” như trong HL7 
phiên bản v2.3, chúng tôi định nghĩa thuộc tính Số kiểm tra liều thuộc kiểu dữ liệu Tỷ 
lệ (RTO) này cho mục đích sử dụng chung. 

Ràng buộc: lượng bất biến (Cho dùng dược chất trung bình, RTO max) khi 
trung bình.số kiểm tra liều.chứa(max) {max.tử số.so sánh(trung bình.Liều lượng); 
max.mẫu số.so sánh(1 s);} Tử số phải có đơn vị so sánh được với Lượng liều và mẫu 
số phải là một giá trị đo thời gian. 

3.1.17.6 SubstanceAdministration.maxDoseQuantity :: SET<RTO> (0..*) 

Định nghĩa: Xác định tổng lượng tối đa của một dược chất điều trị có thể được 
cho chủ thể dùng trong một khoảng thời gian. 

Bàn luận: thuộc tính này đặc biệt hữu ích khi liều lượng cho phép được xác 
định như một khoảng hoặc thời gian cho dùng có thể thay đổi hoặc PRN (nếu cần). Nó 
cung cấp một giới hạn tổng thể về số lượng có thể cho dùng trong một khoảng thời 
gian. Có thể dùng nhiều thực thể của Liều lượng tối đa để chỉ các giới hạn khác nhau 
cho các khoảng thời gian khác nhau. 

Ví dụ: 500 mg/ngày; 1200mg/tuần. 

Ràng buộc: các lượng bất biến (Cho dùng dược chất trung bình, RTO max) 
trong đó trung bình.Liều lượng tối đa.chứa (max) {max.tử số.so sánh(trung bình.Liều 
lượng); max.mẫu số.so sánh(1 s);}Tử số phải có đơn vị so sánh được với Liều lượng 
và mẫu số phải là một giá trị đo thời gian. 

3.1.17.7 SubstanceAdministration.administrationUnitCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: AdministrableDrugForm (CWE) 

Định nghĩa:Là mã chỉ lượng cho dùng lấy từ một tổng thể lớn hơn. Được dùng 
nếu vật liệu tiêu dùng được được xác định như một tổng thể lớn hơn nhưng Liều lượng 
lại liên quan đến một phần cụ thể của tổng thể đó thay vì toàn bộ vật liệu tiêu dùng 
được. 



Ví dụ: Hệ thống chỉ định chỉ có một mã cho “bình xịt thở Budesonide” nhưng 
liều lượng lại được đo bằng “số lần xịt”.  

Lý giải: trong ví dụ cho ở trên, nếu không có administrtionUnitCode (Mã đơn 
vị cho dùng) thì Liều lượng =1 sẽ có nghĩa là toàn bộ chai xịt thở phải được dùng hết 
trong một sự kiện cho dùng thuốc. Mã đơn vị cho dùng chỉ “lần xịt” (hoặc “phụt”) chỉ 
định rằng Liều lượng chỉ phần thuốc này chứ không phải là tổng thể. 

Các ràng buộc: 

(1) Thuộc tính này nên được dùng nếu và chỉ nếu vật liệu được xác định đóng 
Vai trò gắn với thành phần tham gia tiêu thụ được tự thân nó không phải là dạng liều 
cuối cùng được cho dùng mà là tổng thể, là gói, v.v. 

(2) NẾU vật liệu được xác định đó đã ở dạng liều thích hợp cho dùng, như viên, 
viên nang, v.v., THÌ thuộc tính này nên có giá trị là RỖNG (NULL) (không áp dụng).   

(3) NẾU vật liệu được xác định đó là một chất không định hình (chất lỏng, khí, 
bột, v.v.) cần được đo dạng thể tích, trọng lượng, vv. THÌ thuộc tính này vẫn nên có 
giá trị RỖNG (NULL) (không áp dụng).   

(4) NẾU vật liệu được xác định đó là một hộp/lọ chứa, và nội dung chứa bên 
trong được đo theo thể tích, trọng lượng, vv, THÌ thuộc tính này nên được xác định 
như “phần được đo”. 

3.1.18 Class: Supply (trong Acts) - Cung cấp 

Các thuộc tính Supply 

quantity :: PQ expectedUseTime :: IVL<TS>  

Supply tổng quát hóa: 

Diet   

Supply là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa Supply: 

Là một hành động bao gồm việc cung cấp một nguyên vật liệu bởi một đối 
tượng này cho một đối tượng khác.  

Bàn luận: Sản phẩm được liên kết đến Hành động Cung cấp thông qua 
Participation.typeCode (Sự tham gia.mã loại) = “sản phẩm”. Với các Hành động cung 
cấp chung, định danh chính xác Vật liệu (nhà sản xuất, số seri, v.v.) là rất quan trọng. 
Hầy hết các thông tin chi tiết về Cung cấp đều được biểu diễn qua lớp Vật liệu. Nếu 
cần xếp lịch, theo dõi, và ghi hóa đơn riêng cho việc giao hàng, ta có thể liên hệ một 
Hành động vận chuyển với Hành động cung cấp. Các dịch vụ cấp thuốc được biểu 
diễn như Hành động cung cấp, liên hệ với một Hành động cho dùng dược phẩm. Lớp 



Cho dùng dược phẩm biểu diễn việc cho dùng thuốc trong khi cấp phát thuốc là cung 
cấp.  

Ví dụ: Yêu cầu ga trải giường; Cấp phát một loại thuốc; Giao thuốc từ kho 
chứa. 

Các thuộc tính của Supply: 

3.1.18.1 Supply.quantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Là lượng đã được hoặc sẽ được cung cấp (tùy thuộc moodCode -
Mã thức) 

Bàn luận: Thuộc tính này có thể được sử dụng thay cho Thời gian sử dụng dự 
kiến hoặc dùng cả hai thuộc tính này. Nếu cả hai thuộc tính được xác định, thì số 
lượng được xác định là lượng dự kiến được tiêu thụ trong Thời gian sử dụng dự kiến.  

Đơn vị đo bị giới hạn ở những đơn vị đo được như milimet và miligram. Các 
đơn vị không đo được, nhưng đếm được như viên, viên nang, không được xác định bởi 
thành phần đơn vị của kiểu dữ liệu PQ, ngoại trừ như một chú giải trong dấu {xxx}. 
Tham khảo phần Các kiểu dữ liệu Phần II, Tiêu chuẩn đầy đủ, Phụ lục A: Mã hợp nhất 
cho đơn vị đo lường. Loại thông tin “đếm được” được xác định bởi thông tin trong đối 
tượng ‘sản phẩm’. 

3.1.18.2 Supply.expectedUseTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: Chỉ khoảng thời gian mà sản phẩm được cung cấp dự kiến được sử 
dụng, hoặc độ dài thời gian dự kiến sẽ còn sản phẩm được cung cấp. 

Trong một số tình huống, thuộc tính này có thể được sử dụng thay cho 
Supply.quanlity (Cung cấp.số lượng) để xác định lượng được cung cấp thông qua thời 
gian nguồn cung cấp dự kiến vẫn còn, thay vì lượng vật lý đã được giao. Ví dụ, cung 
cấp 90 ngày thuốc (dựa trên liều lượng yêu cầu), 10 giờ nhiên liệu bay, vv. LƯU Ý: 
Nếu có thể, xác định Supply.quality (Cung cấp.số lượng) luôn tốt hơn, vì nó thường 
chính xác hơn. Supply.expectedUseTime (Cung cấp.Thời gian sử dụng dự kiến) luôn 
chỉ là con số ước lượng có thể bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. 

3.1.19 Class: WorkingList  (trong Acts) - Danh sách làm việc 

Các thuộc tính của Danh sách làm việc (WorkingList): 

ownershipLevelCode :: CE   

WorkingList là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa Danh sách làm việc (WorkingList): 

Là một danh sách động bao gồm các thực thể cụ thể của Hành động phản ánh 
nhu cầu của một người, một nhóm làm việc, hoặc một tổ chức trong việc xem các 
nhóm Hành động cho các mục đích y tế hoặc hành chính.  



Bàn luận: Các hành động được nhóm sẽ được liên kết với Danh sách làm việc 
qua một Quan hệ hành động thuộc loại ‘COMP’ (thành phần).  

Ví dụ: Danh sách các vấn đề, danh sách các mục tiêu, danh sách dị ứng, danh 
sách việc phải làm, v.v. 

Các thuộc tính của WorkingList: 

3.1.19.0 WorkingList.ownershipLevelCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ListOwnershipLevel (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ nhóm biểu diễn của người quản lý danh sách, cho dù là cá 
nhân, nhóm hoặc tổ chức. 

3.2 Các lớp trong vùng chủ đề Entities (Thực thể) 

3.2.1 Class: Entity (trong Entities) – Thực thể  

Các thuộc tính của Entity:  

classCode :: CS 

determinerCode :: CS 

id :: SET<II> 

code :: CE 
 

quantity :: SET<PQ> 

name :: BAG<EN> 

desc :: ED 

statusCode :: CS 
 

existenceTime :: IVL<TS> 

telecom :: BAG<TEL> 

riskCode :: CE 

handlingCode :: CE 
 

Các quan hệ liên quan của Entity: 

• languageCommunication :: (0..*)LanguageCommunication :: entity :: (1..1) 

• playedRole :: (0..*)Role :: player :: (0..1) 

• scopedRole :: (0..*)Role :: scoper :: (0..1) 

Entity tổng quát hóa: 

LivingSubject 

Material 

 

Organization 

Place 

 

 

Định nghĩa về Entity: 

Là một vật thể vật lý, một nhóm các vật thể vật lý hoặc một tổ chức có khả 
năng tham gia vào các Hành động, khi nắm giữ một vai trò nào đó. 

Bàn luận: Đối tượng là một đối tượng vật lý đang, đã hoặc sẽ tồn tại trong thực 
tế. Trường hợp ngoại trừ duy nhất là Tổ chức, vì dù không tồn trong thế giới vật lý, nó 
lại đáp ứng các đặc điểm khác của Đối tượng. Hệ thống cấp bậc của Đối tượng bao 
gồm các chủ thể là vật sống (bao gồm cả con người), các tổ chức, nguyên vật liệu, địa 



điểm và các đặc tả của chúng. Nó không chỉ ra các vai trò nắm giữ, hoặc các hành 
động mà những đối tượng này tham gia.  

Ràng buộc: Đối tượng không bao gồm các sự kiện/hành động/hoạt động, hoặc 
vai trò mà các vật thể có thể nắm giữ (ví dụ, bệnh nhân, nhà cung cấp). 

Các thuộc tính của Entity: 

3.2.1.1 Entity.classCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng: EntityClass (CNE) 

Định nghĩa: Là một giá trị do HL7 định nghĩa biểu diễn lớp hoặc phân loại mà 
thực thể Đối tượng đó biểu diễn. 

Ví dụ: Người, Động vật, Hóa chất, Nhóm, Tổ chức 

Lý giải: Do số lượng các giá trị có thể có của mã biểu diễn tất cả các vật thể vật 
lý trong vũ trụ là rất lớn, mã lớp chỉ ra cả nhánh con của hệ thống thứ bậc Đối tượng 
được sử dụng lẫn một từ phân loại bậc cao để biểu diễn một thực thể Đối tượng. Mã 
này có thể sử dụng để hạn chế miền các giá trị hợp lệ của thuộc tính Entity.code (Thực 
thể.mã). 

3.2.1.2 Entity.determinerCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng: EntityDeterminer (CNE) 

Định nghĩa: Là một giá trị do HL7 định nghĩa biểu diễn xem Đối tượng chỉ một 
loại hoặc một thực thể cụ thể.  

Ví dụ: 1 con người (một thực thể), 3 ống tiêm (loại có số lượng) hoặc danh số 
vùng Indianapolis (loại nhóm) 

Lý giải: Đôi khi Đối tượng có thể biểu diễn thông tin liên quan đến một thực 
thể cụ thể (phổ biến nhất), một nhóm có thể định lượng với đặc điểm chung hoặc một 
loại Đối tượng chung. Mã này phân biệt các cách biểu diễn khác nhau như vậy. 

3.2.1.3 Entity.id :: SET<II> (0..*) 

Định nghĩa: Là một định danh duy nhất cho Đối tượng. 

Lý giải: Để thông tin thành công chỉ cần mỗi đối tượng được gán một định danh 
duy nhất. Tuy nhiên, do các hệ thống khác nhau duy trì các cơ sở dữ liệu khác nhau, có 
thể có các định danh thực thể khác nhau do các hệ thống khác nhau gán cho. Cần lưu ý 
rằng định danh thực thể chỉ là một định danh thuần nhất và không phải là mã phân 
loại. Đối với Nguyên vật liệu, số seri gán bởi các nhà sản xuất cụ thể, số catalog của 
các nhà phân phối cụ thể, hoặc số lưu kho do chủ sở hữu cấp, cũng có thể được biểu 
diễn bằng Role.id (Vai trò.id), thuộc tính này cho phép biểu diễn rõ ràng hơn thực tế 
rằng mã đó được một bên cụ thể có liên quan đến nguyên vật liệu đó gán cho nó. 



3.2.1.4 Entity.code :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EntityCode (CWE) 

Định nghĩa: Là một giá trị biểu diễn loại thực thể cụ thể mà thực thể đang biểu 
diễn. 

Ví dụ: Tòa nhà bệnh viện, một con chó giống Doberman Pinscher, một ống lấy 
mẫu máu, một sinh thiết mô. 

Lý giải: Với mỗi Thực thể, giá trị của thuộc tính này được lấy từ một trong vài 
hệ thống mã hóa tùy theo Entity.classCode (Thực thể.Mã lớp), như các chủ thể là vật 
sống (các nhóm phân loại động vật và thực vật), các hóa chất (ví dụ mã IUPAC), các 
tổ chức, công ty bảo hiểm, cơ quan chính phủ, bệnh viện, công viên, hồ, ống tiên, vv. 
Cũng có thể có trường hợp Entity.code (Đối tượng.mã) được tinh lọc đến mức biểu 
diễn được một thực thể đơn nhất. Ví dụ là mã nhà sản xuất vắc xin CDC, được mô 
hình hóa như một miền từ vựng khái niệm, trong khi thực tế mỗi khái niệm đề cập đến 
một thực thể đơn nhất. 

3.2.1.5 Entity.quantity :: SET<PQ> (0..*) 

Định nghĩa: Là số lượng của Thực thể, với đơn vị phù hợp, thích hợp với giá trị 
của Entity.determinerCode (Đối tượng.Mã từ hạn định). 

Ví dụ: Với các loại chưa xác định, số lượng chỉ là một số tham khảo cho phần 
đặc tả tỷ lệ thành phần hoặc hợp phần (ví dụ qua Vai trò có-phần, có-thành phần, hay 
có-nội dung). Ví dụ, một loại nhóm có 60% là nữ giới được biểu diễn như Người (số 
lượng =100), Người có-phần (số lượng =60, giới tính= nữ). Amoxicillin 500 mg mỗi 
viên được biểu diễn như Nguyên vật liệu (Viên, số lượng = 1) Nguyên vật liệu có 
thành phần (Amoxicillin, số lượng = 500 mg). Glucose 5% (D5W) là Nguyên vật liệu 
(D5W, số lượng = 1 kg) Nguyên vật liệu có-thành phần (Glucose, số lượng = 50 g).  

Các quan hệ về số lượng của riêng Nguyên vật liệu được biểu diễn với thực tế 
là kiểu dữ liệu của thuộc tính này là một bộ số lượng vật lý (SET<PQ>). Nếu có nhiều 
hơn một giá trị số lượng được xác định trong bộ này, mỗi thành phần trong bộ sẽ được 
coi là xác định cùng một lượng nguyên vật liệu. Ví dụ, với một lít nước ta có thể dùng 
bộ 1L, 1 kg, 55.56 mol để xác định thể tích, khối lượng, và lượng chất cho cùng lượng 
nước đó, điều này tương đương với việc xác định mật độ khối (khối lượng theo thể 
tích 1 kg/L) và khối lượng mol (18 g/mol). Với Glucose, ta có thể xác định 180 g, 1 
mol theo khối lượng mol (180 g/mol). 

Bàn luận: Khi thực thể Đối tượng là một phần của vật chất, thì số lượng xác 
định lượng của lượng chất do phần đó cấu thành. Đối với các vật chất chưa được xác 
định (loại), thì số lượng đồng thời thực hiện hai mục đích: (a) cung cấp phương tiện để 
thể hiện quan hệ giữa các số lượng cụ thể của vật chất đó, và (b) là một số lượng tham 
khảo cho đặc tả các thành phần hoặc hợp phần. Trong tất cả các trường hợp đó, số 



lượng là một loại số lượng dạng “lượng” mở rộng (ví dụ số, độ dài, thể tích, khối 
lượng, diện tích bề mặt, năng lượng, v.v.). Cần lưu ý là hầu hết các số lượng tương đối 
hoặc tỷ lệ không phải là “lượng”, cụ thể, tỷ lệ khối lượng, hàm lượng chất, tỷ lệ phần 
trăm, v.v không phải là các số lượng mở rộng và là các giá trị cấm cho thuộc tính này. 

Các ràng buộc: Đối với các Đối tượng có determinerCode (Mã từ hạn định) = 
THỰC THỂ, số lượng là 1. Đối với Đối tượng có determinerCode (Mã từ hạn định) = 
LOẠI CÓ ĐỊNH LƯỢNG, số lượng là số các thành viên trong nhóm; đối với Đối 
tượng có Mã từ hạn định = LOẠI, giá trị của số lượng không xác định. 

3.2.1.6 Entity.name :: BAG<EN> (0..*) 

Định nghĩa: Là một định danh bằng văn bản hoặc bí danh không đơn nhất cho 
Đối tượng. 

Ví dụ: Tên riêng, biệt danh, tên hợp pháp của cá nhân, địa điểm hoặc vật thể. 

Lý giải: Hầu hết các đối tượng đều có một tên được sử dụng phổ biến có thể 
dùng để phân biệt chúng với các Đối tượng khác, nhưng không cung cấp một định 
danh đơn nhất. 

3.2.1.7 Entity.desc :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Là phần mô tả bằng văn bản hoặc đa phương tiện cho Đối tượng. 

Bàn luận: Nội dung mô tả không được xem là một phần của thông tin được trao 
đổi giữa các hệ thống. Phần mô tả chỉ được dự định đưa đến cho người xem quan tâm. 
Mọi thông tin phù hợp cho các chức năng tự động hóa phải được truyền đạt qua các 
thuộc tính và đối lượng liên quan phù hợp. 

Lý giải: Tên và phần mô tả các thuộc tính thường có nghĩa nhiều hơn với người 
xem so với các giá trị mã là số, mã ghi nhớ, hoặc mã tắt. Phần mô tả cho phép bổ sung 
thêm ngữ cảnh về Đối tượng cho người xem mà không ảnh hưởng đến các thành phần 
chức năng của bản tin. 

3.2.1.8 Entity.statusCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: EntityStatus (CNE) 

Định nghĩa: Là một giá trị biểu diễn rằng thông tin được liên hệ với Đối tượng 
hiện nay đang hoạt động hay đang không hoạt động để tham gia vào các hành động.  

Tư vấn thiết kế: Thuộc tính này được định nghĩa trong bản RIM gốc là thuộc 
tính lặp, do sự có mặt của các trạng thái lồng ghép trong trạng thái máy. Tuy nhiên, 
trong thực tế, không bao giờ có nhu cầu thông tin nhiều hơn một giá trị trạng thái. Do 
đó, các ủy ban được khuyến nghị nên giới hạn thuộc tính này với số phần tử tối đa 
là 1 trong tất cả các thiết kế bản tin. 



3.2.1.9 Entity.existenceTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: Là một khoảng thời gian xác định thời gian mà Đối tượng tồn tại 
trong thế giới vật lý.  

Ví dụ: Ngày sinh/Ngày mất, Ngày sản xuất/Ngày thải bỏ 

Các ràng buộc: Khoảng thời gian này có thể biểu thị thời gian tổng quá khứ, 
hiện tại hoặc tương lai. 

Lý giải: Các đối tượng vật lý có những khoảng thời gian tồn tại cụ thể. Người 
được sinh ra, sống và chết đi. Thiết bị được sản xuất ra, đưa vào hoạt động, hết thời 
hạn và trở thành phế thải. Thuộc tính này liên quan đến việc lập kế hoạch, xác định sự 
sẵn có và các phân tích về hoạt động trong quá khứ. 

3.2.1.10 Entity.telecom :: BAG<TEL> (0..*) 

Định nghĩa:Là một địa chỉ liên lạc viễn thông của Đối tượng. 

3.2.1.11 Entity.riskCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EntityRisk (CWE) 

Định nghĩa:là một giá trị biểu diễn loại nguy hiểm hoặc đe dọa gắn với Đối 
tượng.   

Ví dụ: Các hóa chất gốc dầu hoặc hợp chất hữu cơ là các chất rất dễ cháy nổ 
làm gia tăng nguy cơ cháy trong một số điều kiện nhất định. Các đối tượng có tính 
chất phóng xạ tự nhiên hoặc được tạo ra gây rủi ro cho những người tiếp xúc. Các đối 
tượng bao gồm các mẫu phẩm từ cá nhân bị bệnh làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm cho 
những người tiếp xúc. Người hoặc động vật có tính cách nóng nảy cáu kỉnh có thể là 
nguy cơ cho nhân viên y tế. 

Lý giải: Một số đối tượng có các đặc điểm làm gia tăng nguy cơ bị thương hoặc 
làm hại các Đối tượng khác. Thuộc tính này xác định loại rủi ro nhưng không xác định 
mức độ rủi ro. 

3.2.1.12 Entity.handlingCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EntityHandling (CWE) 

Định nghĩa:Là một giá trị biểu thị các yêu cầu xử lý đặc biệt đối với Đối tượng. 

Ví dụ: Giữ ở nhiệt độ phòng, giữ đông lạnh dưới 0oC, giữ trong môi trường khô 
thoáng; Dựng thẳng, không lộn ngược.  

Lý giải: Thuộc tính này được dùng để mô tả các yêu cầu xử lý đặc biệt được 
yêu cầu cho Đối tượng để tránh gây hư hại cho nó hoặc cho các Đối tượng khác. 



3.2.1.13 State machine for Entity 

 
Các trạng thái của Entity:  

• Active - đang hoạt động (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu 
diễn rằng Đối tượng hiện đang hoạt động. 

• Inactive - không hoạt động (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu 
diễn việc đối tượng không còn là một bên tham gia đang hoạt động cho các sự 
kiện được nữa. 

• Normal - thông thường: Trạng thái “điển hình”. Không bao gồm “đã đưa về 
không” – biểu diễn trạng thái kết thúc của một thực thể Đối tượng được tạo ra 
do có lỗi.  

• Nullified - đã đưa về không: Trạng thái biểu diễn sự kết thúc của thực thể Đối 
tượng được tạo ra do lỗi.  

Các quá trình chuyển đổi trạng thái của Entity: 

• Revise - xem lại (từ đang hoạt động sang đang hoạt động) 

• Inactivate - hủy kích hoạt (từ đang hoạt động sang không hoạt động) 

• Reactivate - kích hoạt lại (từ không hoạt động sang đang hoạt động) 

• Revise - xem lại (từ không hoạt động sang không hoạt động) 

• Nullify - đưa về không (từ thông thường sang đã đưa về không) 

• Create - tạo mới (từ trống/null sang đang hoạt động) 

3.2.2 Class: LanguageCommunication  (trong Entities) - Giao tiếp bằng ngôn 
ngữ 

Các thuộc tính của LanguageCommunication: 

languageCode :: CE proficiencyLevelCode :: CE  



modeCode :: CE 
 

preferenceInd :: BL 
 

Các mối quan hệ liên kết của LanguageCommunication: 

entity :: (1..1)Entity :: languageCommunication :: (0..*) 

Định nghĩa về LanguageCommunication: 

Là các khả năng trao đổi giao tiếp bằng ngôn ngữ của Đối tượng. 

Ví dụ: Một bệnh nhân có gốc Mexico có thể khả năng nói, đọc, và viết thành 
thạo tiếng Tây Ban Nha, nhưng chỉ có các khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh sơ đẳng. 
Một người đến từ Nga có thể có khả năng giao tiếp ngôn ngữ nói bằng tiếng Nga, tiếng 
Armenia hoặc Ukraina tốt ngang nhau, nhưng thích nói tiếng Armenia hơn.  

Bàn luận: Dù nhìn trên bề nổi lớp này sẽ bị giới hạn sử dụng cho các nhóm con 
của Chủ thể là vật sống, các Thiết bị cũng có khả năng trao đổi thông tin, như các thiết 
bị điện thoại tự động hóa truyền thông tin về bệnh nhân cho tổng đài trực tiếp theo thứ 
tự ưu tiên hoặc cung cấp các kết quả xét nghiệm tự động hóa cho bác sĩ. 

Lý giải: Mỗi Đối tượng có khả năng trao đổi thông tin bằng lời nói đều có các 
ngôn ngữ và mức độ thành thạo khác nhau. Lớp này xác định những ngôn ngữ mà đối 
tượng có thể dùng, phương thức trao đổi (nói, đọc, viết), mức độ thành thạo ngôn ngữ, 
và ưu tiên sử dụng ngôn ngữ của Đối tượng. 

Các thuộc tính của LanguageCommunication: 

3.2.2.0 LanguageCommunication.languageCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: HumanLanguage (CWE) 

Định nghĩa: là một giá trị biểu thị ngôn ngữ mà Đối tượng có mức độ thành 
thạo trong giao tiếp nói hoặc viết nhất định. 

Ví dụ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đức, tiếng Anh, ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, 
v.v. 

Bàn luận: Giao tiếp qua ngôn ngữ nói hoặc viết không chỉ được giới hạn cho 
các Chủ thể là vật sống. Thiết bị có giao tiếp với con người qua ngôn ngữ của con 
người cũng phải xác định loại ngôn ngữ mà chúng có thể dùng. Các hệ thống trả lời 
bằng lời nói tự động hóa đáp trả ngôn ngữ của người và giao tiếp với các thiết bị hoặc 
người khác bằng ngôn ngữ con người. 

Lý giải: Nhiều cá nhân hoặc thiết bị có khả năng giao tiếp ở các mức độ khác 
nhau trong nhiều ngôn ngữ. Mã này xác định khả năng ngôn ngữ mà đối tượng mong 
muốn tiết lộ. 

3.2.2.1 LanguageCommunication.modeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: LanguageAbilityMode (CWE) 



Định nghĩa: Là một giá trị biểu diễn cách thức thể hiện ngôn ngữ 

Ví dụ: thể hiện bằng ngôn ngữ nói, thể hiện bằng ngôn ngữ viết, thể hiện bằng 
ngôn ngữ ký hiệu, Nhận ngôn ngữ nói, nhận ngôn ngữ viết, nhận ngôn ngữ ký hiệu 

3.2.2.2 LanguageCommunication.proficiencyLevelCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: LanguageAbilityProficiency (CWE) 

Định nghĩa:Là một giá trị biểu thị mức độ thành thạo về ngôn ngữ. 

Ví dụ: rất tốt, tốt, khá, kém 

3.2.2.3 LanguageCommunication.preferenceInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là chỉ báo xác định một ngôn ngữ có được đối tượng ưu tiên sử 
dụng cho phương thức liên quan hay không. 

3.2.3 Class: Container (trong Entities) - Hộp/lọ chứa 

Các thuộc tính của Container: 

capacityQuantity :: PQ 

heightQuantity :: PQ 

diameterQuantity :: PQ 
 

capTypeCode :: CE 

separatorTypeCode :: CE 

barrierDeltaQuantity :: PQ 
 

bottomDeltaQuantity :: PQ 
 

Container là một chuyên biệt hóa của: ManufacturedMaterial 

Định nghĩa của Container: 

Là một loại con của Nguyên vật liệu được sản xuất được dùng để giữ các Đối 
tượng khác cho mục đích vận chuyển hoặc bảo vệ các nội dung chứa bên trong khỏi bị 
mất hoặc hư hại. 

Lý giải: Các đặc tả cho lớp này xuất phát từ sự hợp tác giứa HL7 và NCCLS. 
Nhiều định nghĩa của thuộc tính được lấy hoặc tham khảo từ tiêu chuẩn của NCCLS. 
Đối với các chất không định hình (chất lỏng, khí), bắt buộc phải có hộp/lọ chứa. Tuy 
nhiên, nội dung bên trong hộp/lọ chứa luôn có thể phân biệt được và tương đối dễ 
dàng tách biệt được từ hộp/lọ chứa, không giống như nội dung (thành phần) của một 
hỗn hợp. 

Cách sử dụng: Một hộp/lọ chứa được liên kết với một nguyên vật liệu cần chứa 
thông qua Role.classCode (Vai trò.Mã lớp) = CONT (nội dung). 

Các thuộc tính của Container: 

3.2.3.1 Container.capacityQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Dung tích làm việc của hộp/lọ chứa. 



3.2.3.2 Container.heightQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Chiều cao của hộp/lọ chứa. 

3.2.3.3 Container.diameterQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Đường kính bên ngoài của hộp/lọ chứa. 

3.2.3.4 Container.capTypeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ContainerCap (CWE) 

Định nghĩa: Loại nắp của hộp/lọ chứa thống nhất với các cách mở như tháo 
nắp, xuyên thủng hoặc các phương thức tự động hóa khác. 

3.2.3.5 Container.separatorTypeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ContainerSeparator (CWE) 

Định nghĩa: Là một vật liệu được cho thêm vào hộp/lọ chứa để tạo thuận lợi và 
tạo ra lớp phân tách vật lý giữa các thành phần của mẫu phẩm có tỷ trọng khác nhau. 

Ví dụ: Một vật liệu dạng gel được thêm vào các ống lấy mẫu máu sẽ dùng cho 
ly tâm để tạo ra một lớp chắn vật lý giữa các tế bào máu và huyết thanh. 

Lý giải: thành phần hay bản chất của vật liệu phân tách có thể có ảnh hưởng 
đến việc phân tích. Hiểu biết về loại vật liệu đó sẽ giúp diễn giải đúng kết quả. 

3.2.3.6 Container.barrierDeltaQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Là khoảng cách từ Điểm tham chiếu đến vật liệu phân tách (lớp 
phân cách) trong một hộp/lọ chứa. 

Lý giải: Khoảng cách này có thể do hệ thống tự động hóa của phòng xét nghiệm 
cung cấp cho một dụng cụ và/hoặc một thiết bị xử lý/làm việc với mẫu phẩm để tạo 
điều kiện chọc đầu lấy mẫu vào trong mẫu phẩm mà không chạm đến lớp phân tách. 
Xem định nghĩa Điểm tham chiếu hoặc xem Tiêu chuẩn NCCLS AUTO5 Tự động hóa 
phòng thí nghiệm: Các giao diện kết nối cơ điện. 

3.2.3.7 Container.bottomDeltaQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: là khoảng cách từ Điểm tham chiếu đến đáy ngoài của hộp/lọ chứa. 

Lý giải: tham khảo phần Điểm tham chiếu trong tiêu chuẩn NCCLS AUTO5 Tự 
động hóa phòng xét nghiệm: Các giao diện kết nối cơ điện. 

3.2.4 Class: Device (trong Entities) - Thiết bị 

Các thuộc tính của Thiết bị: 

manufacturerModelName :: 
SC 

softwareName :: SC 
 

localRemoteControlStateCode :: 
CE 

alertLevelCode :: CE 
 

lastCalibrationTime :: 
TS 
 



Thiết bị là một chuyên biệt hóa của: ManufacturedMaterial 

Định nghĩa Thiết bị: 

Là một loại con của Nguyên vật liệu được sản xuất được dùng trong một hoạt 
động mà không bị thay đổi đáng kể thông qua hoạt động đó. Loại thiết bị được định 
danh bằng thuộc tính mã kế thừa từ Đối tượng. 

Cách sử dụng: Nhóm này bao gồm cả các thiết bị y tế lâu bền (tái sử dụng 
được) và thiết bị dùng một lần. 

Các thuộc tính của Thiết bị: 

3.2.4.1 Device.manufacturerModelName :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: ManufacturerModelName (CWE) 

Định nghĩa: Là tên hiệu do người đặt do nhà sản xuất đặt cho thiết bị. 

Ví dụ: Máy Plasma cảm ứng Perkin Elmer 400 

3.2.4.2 Device.softwareName :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: SoftwareName (CWE) 

Định nghĩa: Là tên, phiên bản và bản phát hành của phần mềm vận hành thiết 
bị do nhà sản xuất hoặc phát triển phần mềm đặt cho. 

Ví dụ: Agilent Technologies Chemstation A.08.xx 

3.2.4.3 Device.localRemoteControlStateCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: LocalRemoteControlState (CWE) 

Định nghĩa: Là một giá trị biểu thị trạng thái điều khiển hiện thời của thiết bị. 

Ví dụ: Một thiết bị có thể làm việc tự động (mã trạng thái điều khiển từ xa hoặc 
tại chỗ = “tại chỗ”) hoặc cũng có thể được điều khiển bởi một hệ thống khác 
(localRemoteControlStateCode - Mã trạng thái điều khiển từ xa hoặc tại chỗ = “từ 
xa”).  

Lý giải: Trạng thái điều khiển của thiết bị phải được thông tin giữa các thiết bị 
trước khi lệnh điều khiển từ xa được truyền đi. Nếu thiết bị không ở trạng thái điều 
khiển “từ xa” thì các lệnh từ bên ngoài sẽ bị bỏ qua. 

3.2.4.4 Device.alertLevelCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: DeviceAlertLevel (CWE) 

Định nghĩa: là một giá trị biểu diễn hoạt động chức năng hiện thời của một thiết 
bị tự động hóa. 

Ví dụ: Thông thường, Cảnh báo, Tới hạn 

Các ràng buộc: Giá trị của thuộc tính do thiết bị xác định. 



3.2.4.5 Device.lastCalibrationTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Ngày/thời gian thiết bị được hiệu chỉnh lần cuối. 

Lý giải: Thiết bị cần được hiệu chỉnh lại sau mỗi khoảng thời gian nhất định để 
đảm bảo hoạt động trong khoảng tiêu chuẩn. Khoảng thời gian giữa các lần hiệu chỉnh 
chấp nhận được thay đổi tùy giao thức. Do đó để kết quả có giá trị, thời gian/ngày hiệu 
chỉnh lần cuối chính xác là một thành phần quan trọng. 

3.2.5 Class: LivingSubject  (trong Entities) - Chủ thể là vật sống 

Các thuộc tính của LivingSubject: 

administrativeGenderCode :: CE 

birthTime :: TS 

deceasedInd :: BL 
 

deceasedTime :: TS 

multipleBirthInd :: BL 

multipleBirthOrderNumber :: INT 
 

organDonorInd :: BL 
 

LivingSubject tổng quát hóa: 

NonPersonLivingSubject Person  

LivingSubject là một chuyên biệt hóa của: Entity 

Định nghĩa của LivingSubject: 

Là một loại con của Đối tượng biểu thị một sinh vật hoặc một động vật bậc cao, 
dù còn sống hay đã chết. 

Ví dụ: người, chó, vi sinh vật hoặc một cây thuộc bất kỳ nhóm phân loại nào.  

Các ràng buộc: Các thực thể của lớp này bao gồm động vật có vú, chim, cá, vi 
khuẩn, ký sinh trùng, nấm và virus. Người là một chuyên biệt hóa của lớp này. 

Lý giải: Lớp này chứa các thuộc tính “tĩnh” và “hành chính” thuộc phạm vi 
quan tâm của ngành y để phân biệt các sinh vật sống này từ các Đối tượng khác. 

Các thuộc tính của LivingSubject: 

3.2.5.0 LivingSubject.administrativeGenderCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: AdministrativeGender (CWE) 

Định nghĩa: Là một giá trị biểu diễn giới tính của Chủ thể là vật sống. 

Ví dụ: nữ, nam 

Bàn luận: Thuộc tính này không bao gồm các thuật ngữ liên quan đến giới tính 
theo y khoa. Giới tính là một khái niệm sinh lý, di truyền và xã hội học phức tạp đòi 
hỏi phải có nhiều quan sát để mô tả một cách chính xác. Mục đích của thuộc tính này 
là cung cấp một cách phân loại ở bậc cao có thể dùng thêm để phân giường hợp lý cho 
bệnh nhân nội trú.   



Ràng buộc: Mã này được dùng cho mục đích hành chính. 

3.2.5.1 LivingSubject.birthTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Là ngày và thời gian vật thể sống được sinh ra hoặc ấp nở ra. 

3.2.5.2 LivingSubject.deceasedInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Chỉ báo rằng chủ thể đã chết. 

3.2.5.3 LivingSubject.deceasedTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Là ngày và thời gian mà chủ thể là vật sống chết. 

3.2.5.4 LivingSubject.multipleBirthInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là chỉ báo xem chủ thể là vật sống có được sinh ra trong trường 
hợp đa sinh hay không. 

3.2.5.5 LivingSubject.multipleBirthOrderNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Là thứ tự chủ thể là vật sống được sinh ra trong trường hợp đa 
sinh. 

3.2.5.6 LivingSubject.organDonorInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là chỉ báo rằng chủ thể là vật sống và là đối tượng đăng ký hiến 
tạng. 

Định nghĩa: Thuộc tính này xác định xem một chủ thể vật sống cụ thể đã hiến 
hoặc sẵn lòng hiến tạng hay không. 

3.2.6 Class: ManufacturedMaterial  (trong Entities) - Nguyên vật liệu được sản 
xuất 

Các thuộc tính của ManufacturedMaterial: 

lotNumberText :: ST expirationTime :: IVL<TS> stabilityTime :: IVL<TS> 

ManufacturedMaterial tổng quát hóa 

Container Device  

ManufacturedMaterial là một chuyên biệt hóa của: Material 

Định nghĩa của ManufacturedMaterial: 

Là một loại con của Nguyên vật liệu biểu diễn một Đối tượng hoặc một kết hợp 
của các Đối tượng được chuyển đổi dạng thức cho một mục đích cụ thể bởi một quá 
trình phi tự nhiên hoặc quá trình sản xuất. 

Ví dụ: các sản phẩm thực phẩm chế biến, ống tiêm một lần, máy phân tích hóa 
học, nước muối để truyền, v.v. 



Bàn luận: Lớp này bao gồm hộp/lọ chứa, dụng cụ, các mô-đun phần mềm và 
các trang thiết bị.  

Lý giải: Lớp này được sử dụng để xác định thêm các đặc điểm của Đối tượng 
được tạo ra từ những Đối tượng khác. Những đối tượng này được định danh và theo 
dõi thông qua các mối liên hệ và các cơ chế duy nhất của lớp, chẳng hạn như Tên lô 
(lotName), Thời gian ổn định (stabilityTime) và Thời gian hết hạn sử dụng 
(expirationTime). 

Các thuộc tính của ManufacturedMaterial: 

3.2.6.1 ManufacturedMaterial.lotNumberText :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Là một chuỗi ký tự chữ-số được sử dụng để định danh một lô cụ 
thể của nguyên vật liệu được sản xuất. 

Bàn luận: Tên lô thường được in trên nhãn dán vào hộp/lọ chứa chất và/hoặc 
trên vỏ hộp chứa các hộp/lọ chứa. Cần lưu ý rằng số lô không phải là định danh duy 
nhất, mà chỉ có nghĩa khi loại sản phẩm và tên nhà sản xuất cũng được xác định. 

3.2.6.2 ManufacturedMaterial.expirationTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: Là ngày và thời gian mà nhà sản xuất không còn đảm bảo độ an 
toàn, chất lượng, và/hoặc sự hoạt động phù hợp của nguyên vật liệu. 

Lý giải: Trong nhiều trường hợp cần đảm bảo rằng nguyên vật liệu được sử 
dụng có chất lượng, độ hiệu nghiệm hoặc trạng thái hoạt động phù hợp. Ngày hết hạn 
bảo đảm do nhà sản xuất quy định. Sau ngày đó, dù nguyên vật liệu có thể vẫn có các 
đặc điểm không thay đổi, thì nhà sản xuất không còn chịu trách nhiệm rằng sản phẩm 
hoạt động như đặc tả và từ chối trách nhiệm nếu nguyên vật liệu hỏng hóc sau ngày 
đó. 

3.2.6.3 ManufacturedMaterial.stabilityTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: là thời gian mà nguyên vật liệu được coi là vẫn dùng được sau khi 
đã được kích hoạt. 

Ví dụ: Sau khi mở một chai chất lỏng. Việc pha trộn hai hóa chất dùng cho một 
phân tích phải được thực hiện và sử dụng trong vòng hai giờ, nếu không hiệu quả của 
chúng sẽ giảm. 

Bàn luận: Nếu mô tả một loại nguyên vật liệu (determinerCode - Mã từ hạn 
định = LOẠI), thì chỉ có thể biết độ rộng của khoảng thời gian đó, tức là, khoảng thời 
gian sau khi mở hộp/lọ chứa chất thử mà chất thử vẫn được coi là sử dụng được cho 
mục đích xét nghiệm thông thường. Đối với một thực thể thực tế của chất thử (ví dụ 
một chai cụ thể), thì thời điểm stabilityTime.low (Thời gian ổn định.thấp) TS chỉ thời 
gian mà chai chất thử được mở (hoặc được kích hoạt bằng cách khác). Cùng với thời 
gian ổn định thông thường, giá trị này xác định thời điểm stabilityTime.high (Thời 



gian ổn định) TS mà sau thời điểm đó chất thử không còn được xem là có thể dùng 
được cho mục đích xét nghiệm thông thường nữa. 

3.2.7 Class: Material - Nguyên vật liệu (in Entities) 

Các thuộc tính của Material: 

formCode :: CE   

Material tổng quát hóa: 

ManufacturedMaterial   

Material là một chuyên biệt hóa của: Entity 

Các định nghĩa Material: 

Là một loại con của Đối tượng vô tri vô giác và không phụ thuộc vào địa điểm.  

Ví dụ: Các dược chất (bao gồm các vắc-xin đang hoạt động có chứa virus bị 
làm chậm phát triển), các dụng cụ dùng một lần, thiết bị để cấy ghép, thực phẩm (gồm 
các sản phẩm thịt hoặc thực vật), rác, hàng hóa được mua bán, v.v. 

Bàn luận: Các sản phẩm được sản xuất hoặc được chế biến được coi là nguyên 
vật liệu, kể cả khi có nguồn gốc từ vật sống. Nguyên vật liệu có rất nhiều dạng thức 
vật lý và có thể trải qua nhiều trạng thái (như khí, lỏng, rắn) nhưng vẫn giữ nguyên 
thành phần vật lý và các đặc tính của nguyên vật liệu. 

Lý giải: Đây là các đối tượng có thuộc tính bổ sung thêm cho lớp Đối tượng, 
nhưng không thể phân loại như Chủ thể là vật thể sống hoặc Địa điểm. 

Các thuộc tính của Material: 

3.2.7.1 Material.formCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: MaterialForm (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị biểu diễn trạng thái (rắn, lỏng, khí) và bản chất của 
nguyên vật liệu. 

Ví dụ: Đối với các chất dùng cho điều trị, là dạng liều, ví dụ viên, thuốc mỡ, 
gel, v.v. 

3.2.8 Class: NonPersonLivingSubject (trong Entities) - Chủ thể vật sống không 
phải là người 

Các thuộc tính của NonPersonLivingSubject: 

strainText :: ED genderStatusCode :: CE  

NonPersonLivingSubject là một chuyên biệt hóa của: LivingSubject 

Định nghĩa của NonPersonLivingSubject: 



Là một loại con của Chủ thể là vật sống bao gồm toàn bộ các sinh vật sống 
ngoại trừ loài người.  

Ví dụ: Gia súc, chim, vi khuẩn, thực vật, nấm, mốc, v.v. 

Lý giải: Các sinh vật sống ngoài loài người có thể cần thêm các thông tin bổ 
sung về đặc tính như định danh giống nòi di truyền có thể chưa được truyền tải trong 
Entity.code (Thực thể.mã) 

Các thuộc tính của NonPersonLivingSubject: 

3.2.8.1 NonPersonLivingSubject.strainText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Là một chuỗi văn bản biểu diễn biến dị phenotip hoặc biến dị gen 
của một Chủ thể vật sống không phải là người.   

Ví dụ: Minnesota5 (giống lợn), DXL (giống gia cầm), RB51 (chủng vắc-xin 
Brucella abortus) 

Lý giải: Không có hướng dẫn chung về cách đặt tên hoặc phân loại các nòi 
giống. Nhiều phân loại nòi giống được tạo ra và bỏ đi theo thời gian, trong khi một số 
cách phân loại trở nên ổn định trong các ngành công nghiệp khác nhau vì nhiều lý do 
(ví dụ trong sản xuất vắc xin, nhân gia súc giống, v.v.) Tuy nhiên, khả năng có ai đó có 
thể gán cho một sinh vật nhóm giống nòi “mới” khiến trường dữ liệu này không phải 
là một trường mã hóa. Cần có văn bản dạng mô tả để đáp ứng khả năng gán đặt này. 

3.2.8.2 NonPersonLivingSubject.genderStatusCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: GenderStatus (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị biểu diễn việc Chủ thể vật sống không phải là người có 
cơ quan sinh sản chính không. 

3.2.9 Class: Organization (trong Entities) – Tổ chức 

Các thuộc tính của Tổ chức: 

addr :: BAG<AD> standardIndustryClassCode :: CE  

Tổ chức là một chuyên biệt hóa của :Entity 

Định nghĩa Tổ chức: 

Là một Đối tượng biễu diễn một nhóm chính thức hóa của các đối tượng có 
cùng mục tiêu (ví dụ về hành chính, luật pháp hoặc chính trị) và cơ sở hạ tầng để thực 
hiện mục tiêu đó. 

Ví dụ: Các công ty, tổ chức, cơ quan chính phủ, một tổ chức được đăng ký 
thành lập chịu trách nhiệm quản lý một cơ sở, một công ty bảo hiểm. 

Các thuộc tính của Tổ chức: 



3.2.9.1 Organization.addr :: BAG<AD> (0..*) 

Định nghĩa: Là địa chỉ gửi thư và/hoặc địa chỉ cư trú của một tổ chức. 

3.2.9.2 Organization.standardIndustryClassCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: OrganizationIndustryClass (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị biểu diễn nhóm ngành của một đối tượng tổ chức. 

Ví dụ: 11231-Sản xuất trứng gà, 6211- Văn phòng bác sĩ, 621511-Phòng xét 
nghiệm y khoa, 524114-Công ty bảo hiểm y tế trực tiếp 

3.2.10 Class: Person (trong Entities) - Con người 

Các thuộc tính của Con người: 

addr :: BAG<AD> 

maritalStatusCode :: CE 

educationLevelCode :: C
E 

 

disabilityCode :: SET<CE> 

livingArrangementCode :: CE 

religiousAffiliationCode :: C
E 

 

raceCode :: SET<CE> 

ethnicGroupCode :: SET<CE
> 

 

Con người là một chuyên biệt hóa của: LivingSubject 

Định nghĩa Con người: 

Là một loại con của Chủ thể là vật sống biểu thị một con người. 

Ràng buộc: Lớp này có thể được sử dụng để biểu thị cả một cá nhân hoặc một 
nhóm các cá nhân dựa trên giá trị Entity.determinerCode (Đối tượng.mã từ hạn định) 
và Entity.quantity (Đối tượng.số lượng). 

Các thuộc tính của Con người: 

3.2.10.0 Person.addr :: BAG<AD> (0..*) 

Định nghĩa: Địa chỉ gửi thư và/hoặc địa chỉ cư trú của một Con người. 

3.2.10.1 Person.maritalStatusCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: MaritalStatus (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị biểu diễn trạng thái chung sống của một con người.  

Ví dụ: Đã kết hôn, đã ly thân, đã ly dị, góa, hôn nhân theo thông luật.  

Lý giải: Thông tin này được báo cáo trong UB FL 16 

3.2.10.2 Person.educationLevelCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EducationLevel (CWE) 



Định nghĩa: Trình độ học vấn cao nhất mà một người đạt được (ví dụ hoàn 
thành giáo dục tiểu học, trung học hoặc trung học cơ sở, hoàn thành bằng cấp cao đẳng 
hoặc bằng tú tài). 

3.2.10.3 Person.disabilityCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: PersonDisabilityType (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị xác định sự tàn tật của một người. 

Ví dụ: khiếm thị, khiếm thính. 

3.2.10.4 Person.livingArrangementCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: LivingArrangement (CWE) 

Định nghĩa: là giá trị xác định tình trạng nhà ở của một người. 

Ví dụ: gia đình độc lập, ở tại tổ chức, nhà an dưỡng, cơ sở y tế mở rộng, cộng 
đồng hưu trí, v.v. 

Bàn luận: Được dùng để lên kế hoạch cho ra viện, đánh giá dịch vụ xã hội, 
đánh giá tâm lý xã hội. 

3.2.10.5 Person.religiousAffiliationCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: ReligiousAffiliation (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ ưu tiên tôn giáo chính của một người (ví dụ, đạo Hindu, đạo 
Hồi, giáo hội Công giáo La Mã). 

3.2.10.6 Person.raceCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: Race (CWE) 

Định nghĩa: Là giá trị biểu thị chủng tộc của một người. 

3.2.10.7 Person.ethnicGroupCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: Ethnicity (CWE) 

Định nghĩa: Nhóm dân tộc của một người. 

3.2.11 Class: Place (trong Entities) – Địa điểm 

Các thuộc tính của Địa điểm: 

mobileInd :: BL 

addr :: AD 
 

directionsText :: ED 

positionText :: ED 
 

gpsText :: ST 
 

Địa điểm là một chuyên biệt hóa của: Entity 

Định nghĩa về Địa điểm: 



Là một loại con của Đối tượng biểu thị một địa điểm vật lý có giới hạn hoặc 
một khu vực với các kết cấu bên trong nó, nếu có. 

Ví dụ: Một cánh đồng, hồ, thành phố, hạt, bang, đất nước, lô (đất), tòa nhà, 
đường ống, đường dây điện, sân chơi, tàu, xe tải. 

Ràng buộc: Địa điểm có thể mang tính tự nhiên hoặc nhân tạo. Vị trí địa lý của 
địa điểm có thể cố định hoặc không cố định. 

Bàn luận: Địa điểm có thể là các hạ tầng nơi làm việc (nơi các hành động liên 
quan xảy ra), nhà (nơi người ta sống) hoặc văn phòng (nơi người ta làm việc). Địa 
điểm cũng có thể bao gồm các địa điểm con (tầng, phòng, buồng, giường). Địa điểm 
cũng có thể là các khu vực được điều tra trong ngữ cảnh y tế, công tác xã hội, quản lý 
y tế công cộng (ví dụ tòa nhà, khu picnic, các trung tâm chăm sóc ban ngày, nhà tù, 
hạt, bang, và các khu vực khác là tâm điểm của các sự kiện dịch tễ). 

Các thuộc tính về Địa điểm: 

3.2.11.0 Place.mobileInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là một chỉ báo xem hạ tầng đó có khả năng di chuyển tự do từ nơi 
này sang nơi khác hay không.  

Ví dụ: Tàu, máy bay và xe cứu thương đều có khả năng tham gia vào các hành 
động chăm sóc y tế. 

3.2.11.1 Place.addr :: AD (0..1) 

Định nghĩa: Là địa chỉ vật lý của địa điểm. 

Ràng buộc: Phải là địa chỉ cho phép định vị vật lý địa điểm đó trên bản đồ. 

3.2.11.2 Place.directionsText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Là một lưu ý bằng văn bản tự do chứa các thông tin liên quan đến 
khu vực mà giúp ích cho các đối tượng đang đi đến khu vực đó.   

Bàn luận:  Thuộc tính này có thể bao gồm các chỉ dẫn để tìm khu vực khi thông 
tin về địa chỉ không đủ rõ ràng, thông tin GPS không có sẵn, và/hoặc đối tượng đang 
tiếp cận khu vực đó không thể sử dụng trực tiếp thông tin GPS. Nó cũng có thể bao 
gồm các thông tin hữu ích cho người thăm viếng địa điểm đó. Ví dụ “nhà cuối cùng 
bên tay phải”, “nếu chủ nhà không có nhà, kiểm tra xung quanh ở các nhà hàng xóm 
phía dưới đường”. 

3.2.11.3 Place.positionText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Là một bộ các mã định vị khu vực trong một hệ thống bản đồ. 

Ví dụ: các tọa độ bản đồ của bản đồ Khảo sát địa chất Mỹ. 



3.2.11.4 Place.gpsText :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Các tọa độ trên hệ thống định vị toàn cầu của một địa điểm. 

Bàn luận: Các giá trị của hệ thống định vị toàn cầu trong thuộc tính này phải 
tuân thủ theo Chuẩn truyền tải dữ liệu không gian USGS. Trong đó ngoài các yêu cầu 
khác, có các yêu cầu về bản chất số liệu kinh độ, vĩ độ, sai số bù, hình chiếu. 

Lý giải: Trong một số điều kiện thực địa, sẽ không có địa chỉ vật lý để xác định 
nơi đang quan tâm. Do mọi địa điểm trên bề mặt trái đất đều có các tọa độ địa lý duy 
nhất, giá trị GPS cho phép xác định và truyền tải thông tin định vị chính xác. 

3.3 Các lớp trong vùng chủ đề Vai trò 

3.3.1 Class: Role – Vai trò (in Roles) 

Các thuộc tính của Vai trò: 

classCode :: CS 

id :: SET<II> 

code :: CE 

negationInd :: BL 

name :: BAG<EN> 
 

addr :: BAG<AD> 

telecom :: BAG<TEL> 

statusCode :: CS 

effectiveTime :: IVL<TS> 

certificateText :: ED 
 

confidentialityCode :: SET<CE> 

quantity :: RTO 

positionNumber :: LIST<INT> 
 

Các mối quan hệ liên kết của Vai trò: 

• player :: (0..1)Entity :: playedRole :: (0..*) 

• scoper :: (0..1)Entity :: scopedRole :: (0..*) 

• participation :: (0..*)Participation :: role :: (1..1) 

• outboundLink :: (0..*)RoleLink :: source :: (1..1) 

• inboundLink :: (0..*)RoleLink :: target :: (1..1) 

Vai trò tổng quát hóa: 

Access 

Employee 

 

LicensedEntity 

Patient 

 

 

Định nghĩa Vai trò: 

Là khả năng của một Đối tượng (Entity) đóng Vai trò (Role) như xác định, định 
nghĩa, đảm bảo, hoặc thừa nhận bởi Đối tượng xác định phạm vi Vai trò. 

Bàn luận: Một Đối tượng tham gia vào một Hành động với một Vai trò cụ thể. 
Cần lưu ý rằng một đối tượng cụ thể trong một vai trò cụ thể có thể tham gia vào hành 
động theo nhiều cách khác nhau. Do đó, một Con người trong vai trò bác sĩ có thể 



tham gia vào cuộc gặp bệnh nhân như một bác sĩ trực hoặc bác sĩ điều trị. Vai trò xác 
định khả năng của Đối tượng bất kể Hành động cụ thể, trái với Bên tham gia – được 
giới hạn trong phạm vi của một Hành động.  

Mỗi vai trò được “đóng vai” bởi một Đối tượng, được gọi là “người đóng vai” 
và “được xác định phạm vi” bởi một Đối tượng khác, được gọi là “người xác định 
phạm vi”. Do đó Vai trò “bệnh nhân” có thể được đóng vai bởi một cá nhân và được 
xác định phạm vi bởi một tổ chức cung cấp dịch vụ y tế mà bệnh nhân nhận dịch vụ từ 
đó. Tương tự, ông chủ sẽ xác định phạm vi của vai trò “nhân viên”. 

Định danh của Vai trò xác định Đối tượng đóng vai trong vai trò đó. Định danh 
này được gán bởi Đối tượng xác định phạm vi cho người đóng vai. Đối tượng xác định 
phạm vi không cần cấp định danh, mà có thể tái sử dụng một định danh sẵn có cho Đối 
tượng để nhận dạng Đối tượng đó trong Vai trò mà người xác định phạm vi lập ra.  

Hầu hết các thuộc tính của Vai trò là các thuộc tính của đối tượng đóng vai khi 
tham gia trong một vai trò cụ thể. 

Các thuộc tính của Vai trò: 

3.3.1.1 Role.classCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng: RoleClass (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định phân nhóm lớn của Vai trò như được xác định 
trong từ vựng của HL7. 

3.3.1.2 Role.id :: SET<II> (0..*) 

Định nghĩa: Là một định danh duy nhất cho Đối tượng đóng vai trong Vai trò 
này. 

3.3.1.3 Role.code :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: RoleCode (CWE) 

Định nghĩa: Là mã xác định thêm về loại Vai trò. 

Bàn luận: Về mặt khái niệm, Role.code (Vai trò.mã) phải là một chuyên biệt 
hóa phù hợp của Role.classCode (Vai trò.Mã lớp). Role.code (Vai trò.mã) không làm 
thay đổi Role.classCode (Vai trò.mã lớp). Thay vì thế, mỗi thuộc tính đó là một khái 
niệm hoàn chỉnh hay là một quan hệ giống Vai trò giữa hai Đối tượng, nhưng 
Role.code (Vai trò.mã) có thể cụ thể hơn Role.classCode (Vai trò.mã lớp). 

Role.code (Vai trò.mã) có thể không mã hóa nếu chỉ có một tên không mã hóa 
cho loại vai trò đó thường xuyên được sử dụng. 

3.3.1.4 Role.negationInd :: BL (0..1) 

Định nghĩa: Là một chỉ báo xác định rằng Vai trò là một khả năng đặc biệt 
không được gán cho Đối tượng đang đóng Vai trò đó.  



Ví dụ: 1.) Người này không phải là Nhân viên của chúng tôi 

2.) Nước Súc miệng này không có Cồn trong thành phần. 

Ràng buộc 

Thông thường mọi Vai trò đều được xem là sự khẳng định. (Thuộc tính này có 
giá trị mặc định là FALSE-SAI). 

3.3.1.5 Role.name :: BAG<EN> (0..*) 

Định nghĩa: Là một định danh dạng văn bản không đơn nhất hoặc bí danh của 
Đối tượng đóng vai được dự kiến sử dụng chính khi đang đóng Vai trò.   

Ví dụ: Tên sử dụng khi là Nhân viên, khi là một chuyên gia được cấp phép, v.v. 

Cách sử dụng: Thông thường, tên được xác định bởi Entity.name (Đối 
tượng.tên). Role.name (Vai trò.tên) chỉ được dùng khi tiêu chuẩn muốn phân biệt giữa 
các tên phù hợp để sử dụng trong khi đề cập đến Đối tượng trong một Vai trò so với 
khi đóng các Vai trò khác. 

3.3.1.6 Role.addr :: BAG<AD> (0..*) 

Định nghĩa: Là một địa chỉ của Đối tượng khi đang đóng Vai trò. 

3.3.1.7 Role.telecom :: BAG<TEL> (0..*) 

Định nghĩa: Một địa chỉ liên lạc viễn thông của Đối tượng khi đang đóng Vai 
trò. 

3.3.1.8 Role.statusCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: RoleStatus (CNE) 

Định nghĩa: Là một mã xác định trạng thái của Vai trò này giống như xác định 
trong mô hình chuyển đổi trạng thái. 

Tư vấn thiết kế: Thuộc tính này được định nghĩa trong phiên bản RIM ban đầu 
như là mã lặp lại, do sự xuất hiện của các trạng thái lồng nhau trong sơ đồ trạng thái. 
Tuy nhiên trong thực tế, không bao giờ cần thông tin nhiều hơn một giá trị trạng thái. 
Do đó, khuyến nghị các ủy ban nên giới hạn thuộc tính này với số phần tử tối đa là 
1 trong tất cả các thiết kế bản tin. 

3.3.1.9 Role.effectiveTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định thời kỳ Vai trò còn hiệu lực, nếu giới 
hạn thời gian đó tồn tại và được biết. 

3.3.1.10 Role.certificateText :: ED (0..*) 

Định nghĩa: Là phần mô tả bằng văn bản hoặc đa phương tiện cho chứng chỉ 
mà Đối tượng xác định phạm vi một Vai trò cấp để xác thực rằng Vai trò này trên thực 
tế được giữ bởi Đối tượng đóng vai trò.   



Ví dụ: Chứng chỉ có thể được biểu diễn theo nhiều cách khác nhau, trực tiếp 
hoặc tham chiếu, theo kiểu dữ liệu ED. Các trường hợp điển hình gồm: 

1) Chứng chỉ bản cứng: kiểu dữ liệu ED có thể tham chiếu đến một tài liệu hoặc 
tệp nào đó có thể lấy ra qua một giao diện điện tử với kho chứa bản giấy.  

2) Chứng chỉ điện tử: thuộc tính này có thể biểu diễn hầu như mọi cơ chế xác 
thực điện tử, như một tài liệu bằng văn bản điện tử có chữ ký điện tử (bao gồm cả chữ 
ký số). 

3) Chứng chỉ số (chứng chỉ khóa công khai): đặc biệt, thuộc tính này có thể 
biểu diễn các chứng chỉ kỹ thuật số như các khối dữ liệu trực tiếp hoặc qua tham chiếu 
đến các dữ liệu đó. Khối dữ liệu về chứng chỉ sẽ được xây dựng theo một chuẩn chứng 
chỉ kỹ thuật số như X509, SPKI, PGP, v.v. 

Chủ thể chứng chỉ là Đối tượng đóng Vai trò. Người cấp chứng chỉ là Đối 
tượng xác định phạm vi Vai trò. 

3.3.1.11 Role.confidentialityCode :: SET<CE> (0..*) 

Miền từ vựng: Confidentiality (CWE) 

Định nghĩa: Là mã kiểm soát việc tiết lộ thông tin về Vai trò này đối với Đối 
tượng đóng vai.   

Bàn luận: Cần phải lưu ý rằng tính bảo mật cần thiết của bệnh án không thể đạt 
được chỉ bằng các mã bảo mật để che dấu các hạng mục cụ thể của bệnh án khỏi một 
số nhóm người sử dụng nhất định. Có hai vấn đề quan trọng liên quan đến tính bảo 
mật theo từng hạng mục: một là sự suy luận và hai là nguy cơ che mất các thông tin có 
thể đặc biệt quan trong trong một số tình huống chăm sóc sức khỏe nhất định. Suy luận 
nghĩa là thông tin nhạy cảm bị lọc vẫn có thể được suy đoán ra từ những thông tin 
không bị lọc. Dạng đơn giản nhất của suy luận là sự có mặt của yêu cầu xét nghiệm 
HIV Western Blot hoặc đếm số tế bào lympho T4/T8 cho dùng không biết kết quả. Và 
các chẩn đoán rất thường xuyên có thể được suy luận từ thuốc điều trị, ví dụ như thuốc 
Zidovudin để điều trị bệnh truyền nhiễm HIV. Vấn đề che dấu các hạng mục cụ thể trở 
nên đặc biệt khó khăn với các loại thuốc hiện đang dùng, vì phải đảm bảo tiếp tục cho 
bệnh nhân dùng thuốc.  

Để giảm thiểu nguy cơ suy luận, các khối tập hợp dữ liệu cần có mức độ bảo 
mật của hành động có mức bảo mật cao nhất trong tập hợp đó. 

3.3.1.12 Role.quantity :: RTO (0..1) 

Định nghĩa: Là một tỷ lệ (tử số:mẫu số) xác định số lượng tương đối của Đối 
tượng đóng Vai trò trong Đối tượng xác định phạm vi Vai trò, dùng cho các Vai trò 
biểu diễn quan hệ cấu thành giữa Đối tượng xác định phạm vi và Đối tượng đóng vai.   

Ví dụ:  



1) Thành phần của loại siro này (đối tượng xác định phạm vi) bao gồm 160 mg 
(tử số) Acetaminophen (đối tượng đóng vai) trên mỗi thìa canh (mẫu số). 

2) Đàn gia súc này (đối tượng xác định phạm vi) bao gồm 500 (tử số) con gia 
súc (đối tượng đóng vai). 

3) Một máy tính A VAX 6630 (đối tượng xác định phạm vi) có 3 (tử số) CPU 
(đối tượng đóng vai) trong thành phần. 

4) Gói hàng này (đối tượng xác định phạm vi) có chứa 100 (tử số) viên thuốc 
(đối tượng đóng vai).   

Bàn luận: Trong các quan hệ cấu thành (ví dụ, có-bộ phận, có-thành phần, có-
nội dung), thuộc tính Role.quantity (Vai trò.số lượng) xác định rằng một số lượng tử 
số của đối tượng đích được bao hàm trong một số lượng mẫu số của đối tượng nguồn 
trong quan hệ cấu thành đó. Ví dụ, nếu một hộp (nguồn) có-nội dung là 10 quả trứng 
(đích), số lượng của quan hệ là 10:1, nếu 0.6 ml chứa 75 mg FeSO4 thì quan hệ thành 
phần có số lượng là 75 mg: 0.6 ml. Cả tử số và mẫu số phải là các số lượng (số mở 
rộng, tức là một số đếm, trọng lượng, thể tích, lượng chất, lượng năng lượng, vv.). 

3.3.1.13 Role.positionNumber :: LIST<INT> (0..*) 

Định nghĩa: Là một số nguyên xác định vị trí của Đối tượng đóng Vai trò trong 
Đối tượng xác định phạm vi Vai trò. 

Bàn luận: thuộc tính này chủ yếu được sử dụng cho các vai trò vật chứa đựng. 
Ví dụ, một số hộp/lọ chứa có các vị trí cụ thể để có thể định vị được vật chứa bên 
trong. Tùy theo dạng hình học của hộp/lọ chứa, vị trí có thể được tham chiếu đến dưới 
dạng một số thứ tự vô hướng, hoặc một véc-tơ các số thứ tự (tọa độ). Tọa độ luôn 
được bắt đầu từ 1. 

Một số hộp/lọ chứa có thể có các cách thức thông thường để chỉ các vị trí hoặc 
không áp dụng cách thức nào cả. Khi thiếu quy định cụ thể cho một loại hộp/lọ chứa 
cụ thể, quy tắc hay áp dụng là tọa độ bị thay đổi sớm hơn sẽ được định vị đầu tiên. Với 
một máy phân tích sinh hóa máu tự động có khay hình vuông, điều này có nghĩa là tọa 
độ đầu tiên sẽ là tọa độ mà theo hướng đó khay di chuyển tại mỗi bước, còn tọa độ thứ 
hai sẽ là tọa độ mà theo đó khay chỉ di chuyển mỗi 10 bước (hoặc tương tự). 



3.3.1.14 Trạng thái máy của Role 

 
Các trạng thái của Vai trò: 

• Active - đang hoạt động (trạng thái con của thông thường): Là trạng thái biểu 
thị rằng Đối tượng hiện đang hoạt động trong Vai trò.  

• Cancelled - đã hủy (trạng thái con của thông thường): Trạng thái kết thúc do 
hủy vai trò trước khi kích hoạt. 

• Normal - thông thường: Trạng thái “tiêu biểu”. Không bao gồm trạng thái “đã 
đưa về không” – biểu thị sự kết thúc của thực thể Vai trò được tạo ra do lỗi. 

• Nullified - đã đưa về không: Trạng thái biểu diễn sự kết thúc của một thực thể 
Vai trò được tạo ra do lỗi.  

• Pending - tạm chờ (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu thị rằng 
vai trò chưa được kích hoạt. 

• Suspended - tạm dừng (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu thị 
tạm dừng Đối tượng đóng Vai trò. Trạng thái này xuất phát từ trạng thái “đang 
hoạt động”. 

• Terminated  - đã kết thúc (trạng thái con của thông thường): Trạng thái biểu 
thị sự kết thúc thành công của Vai trò. 

  

Các quá trình chuyển đổi Trạng thái của Vai trò: 

• Revise - xem lại (từ đang hoạt động sang đang hoạt động) 



• Suspend - tạm dừng (từ đang hoạt động sang đã tạm dừng) 

• Terminate - kết thúc (từ đang hoạt động sang đã kết thúc) 

• Nullify - đưa về không (từ thông thường sang đã đưa về không) 

• Create - tạo mới (từ trống/null sang đang hoạt động) 

• Create - tạo mới (từ trống/null sang tạm chờ) 

• Cancel - hủy (từ tạm chờ sang đã hủy) 

• Revise - xem lại (từ tạm chờ sang tạm chờ) 

• Resume - khôi phục lại (từ đã tạm dừng sang đang hoạt động) 

• Revise - xem lại (từ đã tạm dừng sang đã tạm dừng) 

• Terminate - kết thúc (từ đã tạm dừng sang đã kết thúc) 

• Reactivate - kích hoạt lại (từ đã kết thúc sang đang hoạt động) 

• Revise - xem lại (từ đã kết thúc sang đã kết thúc) 

3.3.2 Class: RoleLink (trong Roles) – Liên kết vai trò  

Các thuộc tính của RoleLink:  

typeCode :: CS priorityNumber :: INT effectiveTime :: IVL<TS> 

Các mối quan hệ liên kết của RoleLink: 

• target :: (1..1)Role :: inboundLink :: (0..*) 

• source :: (1..1)Role :: outboundLink :: (0..*) 

Định nghĩa về RoleLink: 

Là một liên kết giữa hai vai trò biểu diễn sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các vai trò 
đó. 

Ví dụ:  

1) Vai trò việc được giao hay đại lý phụ thuộc vào một vai trò khác là thuê làm, 
nên khi vai trò thuê làm kết thúc thì các việc được giao cũng kết thúc theo. Đây là sự 
phụ thuộc của vai trò việc được giao vào vai trò thuê làm, hay nói cách khác, việc 
dược giao là “một phần” của việc thuê làm. 

2) Một vai trò có quyền lực đối với một vai trò khác (trong các quan hệ tổ 
chức). Ví dụ, nhân viên thuộc loại “người quản lý” có thể có quyền lực đối với các 
nhân viên thuộc loại “nhà phân tích”, điều này sẽ được chỉ ra bằng một liên kết vai trò 
thể hiện “quyền lực trực tiếp”.  

Bàn luận: Liên kết vai trò xác định các quan hệ giữa các vai trò, chứ không 
phải giữa con người (hoặc các đối tượng khác). Con người (hoặc các Đối tượng khác) 



được liên kết chủ yếu bằng các quan hệ người đóng vai/người xác định phạm vi trực 
tiếp xung quanh Vai trò của người đóng vai và thông thường hơn qua các tương tác 
giữa họ (tức là sự tham gia của họ trong các hành động). 

Các thuộc tính của RoleLink: 

3.3.2.1 RoleLink.typeCode :: CS (1..1) Bắt buộc 

Miền từ vựng: RoleLinkType (CNE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định loại liên kết được biểu thị bởi RoleLink (Liên 
kết vai trò) này, ví dụ, có-bộ phận, có-quyền lực. 

3.3.2.2 RoleLink.priorityNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Là một số nguyên xác định mức độ ưu tiên tương đối để xem xét 
quan hệ này trước các quan hệ cùng loại khác. Các Quan hệ vai trò 
(RoleRelationships) có giá trị số thứ tự ưu tiên nhỏ hơn sẽ được xem xét trước và trên 
các quan hệ có giá trị này cao hơn.   

Ví dụ: Trong trường hợp có nhiều phương án dự phòng (backup), thì thuộc tính 
này xác định cần xem xét phương án dự phòng nào trước các phương án khác.  

Đâu là Địa điểm cung cấp dịch vụ được ưa chuộng hơn của một Bác sĩ đang 
làm việc cho một Cơ quan y tế cụ thể? 

Bàn luận: Kiểu sắp xếp thứ tự có thể là xếp thứ tự toàn phần trong đó mọi số 
thứ tự ưu tiên đều là duy nhất hoặc xếp thứ tự bán phần, trong đó cùng một số thứ tự 
ưu tiên được gán cho nhiều quan hệ. 

3.3.2.3 RoleLink.effectiveTime :: IVL<TS> (0..1) 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian xác định thời kỳ mối liên kết giữa các Vai trò 
vẫn còn hiệu lực. 

3.3.3 Class: Access (trong Roles) – Tiếp cận  

Các thuộc tính của Tiếp cận: 

approachSiteCode :: CD targetSiteCode :: CD gaugeQuantity :: PQ 

Tiếp cận là một chuyên biệt hóa của: Role 

Định nghĩa Tiếp cận (Access): 

Là một vai trò do một thiết bị đảm nhiệm khi thiết bị đó được dùng để đưa chất 
điều trị (thuốc và các yếu tố cần cho sự sống) vào cơ thể, hoặc để lấy một vật chất gì 
đó (ví dụ dịch tiết, mủ, nước tiêu, khí, máu) ra khỏi cơ thể. 

Bàn luận: Nói chung, Tiếp cận (Access) là một Vai trò (Role) của một Nguyên 
vật liệu được sản xuất hoặc Thiết bị, một thứ được sản xuất hoặc tạo ra chuyên để 



phục vụ mục đích đó, như là ống thông hay ống dò được đưa vào một bộ phận của cơ 
thể.  

Các thiết bị trong vai trò Tiếp cận thường được dùng trong các quan sát dòng 
chảy vào/chảy ra, và trong các chỉ dẫn xác định đường điều trị bằng thuốc. Các quan 
sát vi sinh vật trên bản thân vật liệu đó hoặc trên chất lỏng chảy ra từ ống dẫn lưu cũng 
rất phổ biến.  

Bàn luận: Vai trò Tiếp cận chủ yếu tồn tại để mô tả vật liệu được thực sự dùng 
như một đường tiếp cận chứ không phải là vật liệu mới tinh khi mới lấy ra từ nhà sản 
xuất. Ví dụ, trong một đơn đặt hàng cung cấp một hộp ống thông từ nhà phân phối, 
không cần thiết phải dùng lớp vai trò Tiếp cận, do các thuộc tính của vật liệu đó 
thường đã đủ để mô tả và định danh sản phẩm của đơn đặt hàng. Nhưng vai trò Tiếp 
cận được dùng để thông tin về việc duy trì, dòng chảy vào/chảy ra, và việc thay thế kịp 
thời các đường ống và ống dẫn lưu. 

Các thuộc tính của Tiếp cận (Access): 

3.3.3.1 Access.approachSiteCode :: CD (0..1) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 

Định nghĩa: Là một đặc tả mã hóa của khu vực giải phẫu mà tại đó đường Tiếp 
cận (ống dò, tuyến hay ống dẫn lưu) đi vào cơ thể lần đầu tiên, và nếu có thể áp dụng, 
tuyến từ chỗ bắt đầu vào đến khu vực đích.   

Ví dụ: Ví dụ một ống thông động mạch phổi hướng đến đích là một động mạch 
phổi khu vực tiếp cận của đường Tiếp cận thường là tĩnh mạch cảnh trong tại cổ, hoặc 
tĩnh mạch dưới đòn tại hố dưới đòn. 

Ràng buộc: Hệ thống mã hóa tương tự như hệ thống mã hóa của 
Procedure.targetSiteCode (Thủ tục.Mã khu vực tiếp cận); trên thực tế 
Access.targetSiteCode (Tiếp cận.mã khu vực tiếp cận) đã được sao chép từ lớp Thủ 
tục cho lớp vai trò Tiếp cận. Giá trị của Access.targetSiteCode (Tiếp cận.Mã khu vực 
tiếp cận) phải giống hệt giá trị của Procedure.targetSiteCode (Thủ tục.Khu vực tiếp 
cận) của thủ tục đặt ống tiếp cận liên quan. 

Bàn luận: Do các ống tiếp cận thường được đặt cho một khoảng thời gian đáng 
kể và do ống tiếp cận được dùng như nguồn lực của nhiều hành động, khu vực tiếp cận 
của ống tiếp cận trở thành một thuộc tính xác định quan trọng của bản thân ống tiếp 
cận đó (thay vì chỉ là một thuộc tính của thủ tục đặt ống). 

3.3.3.2 Access.targetSiteCode :: CD (0..1) 

Miền từ vựng: ActSite (CWE) 



Định nghĩa: Là một đặc tả được mã hóa của khu vực hoặc bộ phận trên cơ thể 
mà đường tiếp cận hướng đến, tức là khu vực mà vật chất được đưa vào hoặc lấy ra từ 
đó.   

Ví dụ:  Ví dụ, một ống thông động mạch phổi có khu vực đích là “động mạch 
phổi”.  

Ràng buộc: Hệ thống mã hóa là tương tự hệ thống mã hóa của 
Procedure.targetSiteCode (Thủ tục.mã khu vực đích); trên thực thế 
Access.targetSiteCode (Tiếp cận.mã khu vực đích) đã được sao chép lại từ lớp Thủ tục 
vào lớp Vai trò Tiếp cận. Giá trị của Access.targetSiteCode (Tiếp cận.Mã khu vực 
đích) phải giống hệt giá trị của Procedure.targetSiteCode (Thủ tục.mã khu vực đích) 
của thủ thuật đặt ống tiếp cận liên quan. 

Bàn luận: Do các đường tiếp cận thường được đặt trong một khoảng thời gian 
tương đối và do đường tiếp cận được sử dụng như nguồn lực của nhiều hành động, khu 
vực đích trở thành một thuộc tính xác định quan trong của chính đường tiếp cận đó 
(thay vì chỉ là một thuộc tính của thủ tục đặt ống tiếp cận). Khu vực đích là thông tin 
quan trọng xác định loại chất có thể hoặc không thể đưa vào cơ thể (ví dụ, lưu ý đặc 
biệt để tránh bơm thuốc vào một ống tiếp cận động mạch). 

3.3.3.3 Access.gaugeQuantity :: PQ (0..1) 

Định nghĩa: Số đo đường kính trong của ống Tiếp cận (ví dụ lumen của đường 
ống). 

3.3.4 Class: Employee (trong Roles) – Nhân viên  

Các thuộc tính của Nhân viên: 

jobCode :: CE 

jobTitleName :: SC 

jobClassCode :: CE 
 

occupationCode :: CE 

salaryTypeCode :: CE 

salaryQuantity :: MO 
 

hazardExposureText :: ED 

protectiveEquipmentText :: ED 
 

Nhân viên là một chuyên biệt hóa của: Role 

Định nghĩa Nhân viên: 

Là một vai trò được đóng bởi một cá nhân có liên quan đến một tổ chức (chủ 
thuê, người xác định phạm vi) để nhận tiền công hoặc tiền lương. 

Bàn luận: Mục đích của vai trò là xác định loại quan hệ mà nhân viên có với 
chủ thuê thay vì bản chất công việc thực tế được thực hiện (trái với Đối tượng được 
giao việc). 

Các thuộc tính của Nhân viên: 



3.3.4.1 Employee.jobCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EmployeeJob (CWE) 

Định nghĩa: là mã xác định phân nhóm công việc do chủ thuê xác định, được 
dùng chủ yếu cho mục đích trả lương/thưởng và không cần thiết phải chỉ ra được các 
công việc cụ thể được giao, trách nhiệm và quyền lợi của một nhân viên. Ví dụ như kế 
toán, chuyên viên phân tích lập trình, trợ tá chăm sóc bệnh nhân, y tá cao cấp, v.v. 

3.3.4.2 Employee.jobTitleName :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: JobTitleName (CWE) 

Định nghĩa: Chức vụ của công việc đang nắm giữ, ví dụ, Phó chủ tịch, Chuyên 
viên phân tích kỹ thuật chính. Đây là tên nội bộ của nghề nghiệp của nhân viên và 
không cần thiết phải tương ứng với bất kỳ cách phân loại nghề nghiệp nào. Các đối tác 
thương mại cần một tiêu chuẩn mã hóa nên dùng thuộc tính “ngành nghề” của Nhân 
viên. 

3.3.4.3 Employee.jobClassCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EmployeeJobClass (CWE) 

Định nghĩa: Là một mã xác định tính chất của công việc xét về tần suất hay tính 
định kỳ, như toàn thời gian so với bán thời gian. 

3.3.4.4 Employee.occupationCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EmployeeOccupationCode (CWE) 

Định nghĩa: là một mã xác định phân nhóm loại công việc dựa trên một tiêu 
chuẩn ngành hoặc tiêu chuẩn của quốc gia/vùng lãnh thổ đã được thừa nhận. 

3.3.4.5 Employee.salaryTypeCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: EmployeeSalaryType (CWE) 

Định nghĩa:Là một mã xác định phương pháp được chủ thuê dùng để tính 
lương hoặc tiền công của nhân viên. Ví dụ, theo giờ, theo năm hay theo hoa hồng. 

3.3.4.6 Employee.salaryQuantity :: MO (0..1) 

Định nghĩa: Số tiền phải trả như lương hay tiền công của nhân viên theo 
phương pháp tính toán quy định trong salaryTypeCode (Mã loại tiền lương). Ví dụ, 
nếu salaryTypeCode (Mã loại tiền lương) là “theo giờ”, thì salaryQuantity (Số tiền 
lương) xác định tiền công theo giờ. 

3.3.4.7 Employee.hazardExposureText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Loại rủi ro liên quan đến công việc do nhân viên thực hiện cho chủ 
thuê. Ví dụ, a-mi-ăng, tác nhân truyền nhiễm. 



3.3.4.8 Employee.protectiveEquipmentText :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Thiết bị bảo vệ cần có cho công việc mà nhân viên thực hiện cho 
chủ thuê. Ví dụ, kính bảo hộ, mũ cứng. 

3.3.5 Class: LicensedEntity (trong Roles) – Thực thể được cấp phép  

Các thuộc tính của LicensedEntity: 

recertificationTime :: TS   

LicensedEntity là một chuyên biệt hóa của: Role 

Định nghĩa LicensedEntity 

Là Vai trò của một Đối tượng (người đóng vai) được cấp các giấy phép hoặc 
bằng cấp chứng nhận rằng Đối tượng có thể thực hiện các chức năng cụ thể một cách 
phù hợp. 

Ví dụ:  

1) Bằng đào tạo về trợ y (trợ giúp những vấn đề về y tế) 

2) Giấy chứng nhận của thiết bị 

3) Giấy phép cho một Cá nhân hoặc Tổ chức cung cấp dịch vụ y tế. 

Ràng buộc: Người xác định phạm vi là Tổ chức cấp giấy chứng nhận. 

Các thuộc tính của LicensedEntity 

3.3.5.1 LicensedEntity.recertificationTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Là ngày cần được tái cấp phép. 

3.3.6 Class: Patient – Bệnh nhân (in Roles) 

Các thuộc tính của Bệnh nhân: 

veryImportantPersonCode :: CE   

Bệnh nhân là một chuyên biệt hóa của: Role 

Định nghĩa Bệnh nhân: 

Là Vai trò của một Chủ thể là vật sống (người đóng vai) như người nhận dịch 
vụ chăm sóc y tế từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế (người xác định phạm vi). 

Các thuộc tính của Bệnh nhân: 

3.3.6.1 Patient.veryImportantPersonCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: PatientImportance (CWE) 



Định nghĩa: Là mã xác định trạng thái đặc biệt của Bệnh nhân do tổ chức xác 
định phạm vi gán cho, thường dẫn đến các ưu tiên điều trị cũng như các cân nhắc khác. 
Ví dụ, thành viên hội đồng, nhà ngoại giao, v.v. 

3.4 Các lớp trong vùng chủ đề CoreInfrastructure 

3.4.1 Class: InfrastructureRoot (trong CoreInfrastructure) – Nến tảng hạ tầng 

Các thuộc tính của InfrastructureRoot: 

nullFlavor :: CS 

realmCode :: SET<CS> 
 

typeId :: II 

templateId :: LIST<II> 
 

 

InfrrastructureRoot tổng quát hóa: 

Acknowledgement 

Act 

ActRelationship 

AttentionLine 

CommunicationFunction 

 

Entity 

LanguageCommunication 

Parameter 

Participation 

QueryEvent 

 

Role 

RoleLink 

SelectionExpression 

SortControl 

Transmission 

 

Định nghĩa của InfrastructureRoot: 

Lớp trừu tượng này là loại cha của tất cả các lớp trong mô hình RIM, bằng cách 
trực tiếp hoặc thông qua kế thừa. Nó cung cấp một bộ các thuộc tính hạ tầng thông tin 
có thể được dùng trong các thực thể thông tin dựa trên RIM, theo đặc tả trong tiêu 
chuẩn HL7. Khi có giá trị trong một thực thể thông tin, các thuộc tính này chỉ ra rằng 
cấu trúc thông tin có bị ràng buộc bởi các biểu mẫu, lĩnh vực được định nghĩa riêng 
hoặc các loại yếu tố thông tin thông thường hay không. 

Nói chung, các tuyên bố về ràng buộc như được thông tin trong các thuộc tính 
của lớp này có thể xảy ra bất cứ khi nào một lớp của RIM hoặc một trong những bản 
sao phát sinh từ nó được hiện thực hóa trong một quá trình thông tin theo tiêu chuẩn 
HL7. Do đó các thuộc tính này phải có trong mọi lớp của mô hình RIM và các bản sao 
của chúng. 

Các thuộc tính của InfrastructureRoot: 

3.4.1.1 InfrastructureRoot.nullFlavor :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: NullFlavor (CNE) 

Định nghĩa: Khi có giá trị trong một thực thể, thuộc tính này báo hiệu rằng thực 
thể lớp là rỗng/null, và phần thông tin còn lại của lớp này cũng như các đặc tính của nó 
sẽ không được thông tin. Giá trị của thuộc tính này xác định sắc thái rỗng được dự 
kiến. 



3.4.1.2 InfrastructureRoot.realmCode :: SET<CS> (0..*) 

Miền từ vựng: Realm (CNE) 

Định nghĩa: Khi có giá trị trong một thực thể, thuộc tính này báo hiệu sự áp đặt 
các ràng buộc của riêng lĩnh vực. Giá trị của thuộc tính xác định lĩnh vực đang xét. 

3.4.1.3 InfrastructureRoot.typeId :: II (0..1) 

Định nghĩa: Khi có giá trị trong một thực thể, thuộc tính này báo hiệu sự áp đặt 
các ràng buộc được định nghĩa trong loại bản tin xác định bởi HL7. Đó có thể là loại 
phổ biến (cũng còn gọi là CMET trong môi trường thông tin bằng bản tin), hoặc nội 
dung chứa trong một gói bao bọc (wrapper). Giá trị của thuộc tính này cung cấp định 
danh duy nhất cho loại bản tin đang xét. 

3.4.1.4 InfrastructureRoot.templateId :: LIST<II> (0..*) 

Định nghĩa: Khi có giá trị trong một thực thể, thuộc tính này báo hiệu sự áp đặt 
một bộ các ràng buộc xác định trong các biểu mẫu. Giá trị của thuộc tính này cung cấp 
định danh duy nhất cho các biểu mẫu đang xét. 

3.4.2 Class: ActHeir (trong CoreInfrastructure) – Thừa kế hoạt động 

ActHeir là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa của ActHeir: 

Là một lớp được định nghĩa chỉ như một cách đi vòng cho sự thiếu hỗ trợ bao 
đóng phản thân (reflexive closure) của các quan hệ tổng quát hóa (tức là “Hành động 
là – một Hành động) bởi bộ công cụ hiện có. 

Ví dụ: Xét một mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh (RMIM) có chứa Hành 
động với các chuyên biệt hóa của Quan sát và Hành động giáo dục bệnh nhân, trong 
đó Hành động giáo dục bệnh nhân về mặt khái niệm là một chuyên biệt hóa (“bản 
sao”) của Hành động. Trong trường hợp này, lớp kế thừa hành động được dùng làm cơ 
sở cho bản sao Hành động giáo dục bệnh nhân thay vì bản thân lớp Hành động của mô 
hình RIM. Lớp Hành động của RIM được dùng ở đây chỉ để biểu diễn sự tổng quát 
hóa chung của Quan sát và Hành động giáo dục bệnh nhân. Cách sử dụng này hoàn 
toàn là do những hạn chế (có lý do chính đáng) của các công cụ và cấu trúc dữ liệu 
nhất định dùng trong phương pháp luận của HL7, và không có ý nghĩa khái niệm nào. 

Bàn luận: Đáng lưu ý là, mặc dù được dùng để biểu diễn các Hành động không 
được xếp vào các lớp con trong RIM theo cách khác, lớp Kế thừa Hành động 
(ActHeir) lại không phải ánh bất kỳ nguyên tắc mô hình hóa khái niệm nào mà theo 
đó, các lớp tổng quát hóa phải mang tính trừu tượng và chỉ có các chuyên biệt hóa ở 
đầu lá (như lớp ActHeir - Kế thừa hành động) mới có thể được hiện thực hóa. Đây 
không phải nội dung mà lớp Kế thừa hành động truyền tải; nó chỉ đơn giản là một cách 
đi vòng để giải quyết các vấn đề về công cụ và những tiến bộ sau này về công cụ có 



thể cho phép loại bỏ các lớp này để thay bằng một khái niệm trừu tượng tương đương 
trong phương pháp luận. 

Lưu ý rằng các Lớp Kế thừa Đối tượng và Lớp Kế thừa Vai trò có cách sử dụng 
tương tự đối với các lớp Đối tượng và Vai trò tương ứng. 

3.4.3 Class: EntityHeir (trong CoreInfrastructure) – Kế thừa Thực thể 

EntityHeir là một chuyên biệt hóa của: Entity 

Định nghĩa về EntityHeir: 

Là một loại con của Đối tượng được định nghĩa chỉ như một cách đi vòng do sự 
thiếu hỗ trợ bao đóng phản thân của các quan hệ tổng quát hóa (tức là “Đối tượng là – 
một Đối tượng) ở bộ công cụ hiện thời. 

Ví dụ: Mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh (RMIM) chứa Đối tượng với các 
chuyên biệt hóa là Đối tượng môi trường, và Chủ thể là vật thể sống, trong đó Đối 
tượng môi trường về mặt khái niệm là một chuyên biệt hóa trực tiếp (“bản sao”) của 
Đối tượng. Trong trường hợp này, lớp EntityHeir (Kế thừa đối tượng) được dùng làm 
cơ sở sao chép EnvironmentalEntity (Đối tượng môi trường) thay vì bản thân lớp Đối 
tượng của RIM. Lớp Đối tượng của RIM chỉ được dùng để biểu diễn sự tổng quát hóa 
chung của Quan sát và Đối tượng môi trường (EnvironmentalEntity). 

Bàn luận: Đáng lưu ý là, mặc dù được dùng để biểu diễn các Đối tượng mà sẽ 
không được phân thành các nhóm con trong RIM theo cách khác, Lớp Kế thừa đối 
tượng (EntityHeir) không phản ánh bất kỳ nguyên tắc mô hình hóa khái niệm nào mà 
theo đó các lớp tổng quát hóa phải mang tính trừu tượng và chỉ có các chuyên biệt hóa 
dạng đầu lá (như lớp Kế thừa đối tượng) mới có thể được hiện thực hóa. Đó không 
phải là nội dung mà lớp Kế thừa đối tượng muốn truyền tải; nó chỉ là một cách đi vòng 
để giải quyết các vấn đề về công cụ thực té. Các tiến bộ sau này về công cụ có thể cho 
phép loại bỏ các lớp này và thay bằng một lớp trừu tượng tương đương trong phương 
pháp luận. 

Bàn luận: Cách sử dụng này hoàn toàn là do các hạn chế (có lý do chính đáng) 
của các công cụ và cấu trúc dữ liệu nhất định được sử dụng trong phương pháp luận 
của HL7, và không có ý nghĩa khái niệm nào. Cần lưu ý rằng lớp kế thừa Hành động 
và Kế thừa Vai trò có cách sử dụng tương tự đối với các lớp Hành động và Vai trò. 

Bàn luận: Ta đã biết rằng không thể tạo ra một cấu trúc lựa chọn HMD cho một 
bộ các lớp mà tất cả trong đó đều là các loại con của Hành động, Vai trò hoặc Đối 
tượng, nhưng lại không có lớp vật lý nào được xác định cho chúng. Đây là những lớp 
đáng ra phải có mặt trong mô hình RIM như các lớp con trực tiếp (kế thừa) của Hành 
động, Vai trò và Đối tượng, trừ thực tế là chúng không có thuộc tính hoặc các quan hệ 
riêng biệt nào. 



Việc bổ sung một lớp trống này vào trong mỗi hệ thống thứ bậc sẽ cho phép 
xây dựng các bản tin có cấu trúc lựa chọn phù hợp và cần thiết. Các tiến bộ về sau của 
phương pháp luận và công cụ có thể cho phép loại bỏ các lớp này và thay thế bằng một 
lớp trừu tượng tương đương trong phương pháp luận. 

3.4.4 Class: RoleHeir (trong CoreInfrastructure) –Kế thừa Vai trò 

RoleHeir là một chuyên biệt hóa của: Role 

Định nghĩa về RoleHeir: 

Là một lớp được định nghĩa chỉ như một cách đi vòng do sự thiếu hỗ trợ bao 
đóng phản thân của các quan hệ tổng quát hóa (tức là “Vai trò là – một Vai trò”) ở bộ 
công cụ hiện thời. 

Ví dụ: Xét một mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh (RMIM) chứa Vai trò với 
các chuyên biệt hóa là Nhân viên và Thành viên, trong đó Thành viên về mặt khái 
niệm là một chuyên biệt hóa trực tiếp (“bản sao”) của Vai trò. Trong trường hợp này, 
lớp RoleHeir (Kế thừa Vai trò) được dùng làm cơ sở để sao chép Thành viên thay vì 
bản thân lớp Vai trò của RIM. Lớp Vai trò của RIM được dùng ở đây chỉ để biểu diễn 
sự tổng quát hóa chung của Nhân viên và Thành viên. Cách sử dụng này hoàn toàn là 
do các hạn chế (có lý do chính đáng) của các công cụ và cấu trúc dữ liệu nhất định 
được dùng trong phương pháp luận HL7, và không có ý nghĩa khái niệm nào cả. 

Bàn luận: Đáng lưu ý là, mặc dù được dùng để biểu diễn các Vai trò đáng ra 
không được phân thành các nhóm con trong RIM theo cách khác, lớp RoleHeir (Kế 
thừa vai trò) lại không phải ánh bất kỳ nguyên tắc mô hình hóa khái niệm nào mà theo 
đó các lớp tổng quát hóa phải mang tính trừu tượng và chỉ có các chuyên biệt hóa dạng 
đầu lá (như lớp Kế thừa vai trò) mới có thể được hiện thực hóa. Đây không phải là nội 
dung mà lớp Kế thừa vai trò truyền tải; nó chỉ đơn giản là một cách đi vòng để giải 
quyết các vấn đề về công cụ thực tế, các tiến bộ sau này về công cụ có thể có phép loại 
bỏ các lớp này và thay thế bằng một lớp trừu tượng tương đương trong phương pháp 
luận. Lưu ý rằng các Lớp EntityHeir (kế thừa Đối tượng) và ActHeir (Kế thừa Hành 
động) có cách sử dụng tương tự đối với các lớp Đối tượng và Hành động. 

3.5 Các lớp trong vùng chủ đề MessageControl 

3.5.1 Class: Acknowledgement (trong MessageControl) – Phản hồi báo nhận 

Các thuộc tính của Acknowledgement: 

typeCode :: CS 

expectedSequenceNumber :: INT 
 

messageWaitingNumber :: INT 

messageWaitingPriorityCode :: CE 
 

 

Các mối quan hệ liên kết của Acknowledgement:  



• acknowledgementDetail :: (0..*)AcknowledgementDetail :: acknowledgemen
t :: (1..1) 

• acknowledges :: (1..1)Transmission :: acknowledgedBy :: (0..*) 

• conveyingTransmission :: (1..1)Transmission :: conveyedAcknowledgement :
: (0..*) 

Acknowledgement là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa Acknowledgement: 

Lớp Báo nhận chứa thông tin được gửi đi khi báo nhận một bản tin khác. 

Các thuộc tính của Acknowledgement: 

3.5.1.1 Acknowledgement.typeCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: AcknowledgementType (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính này chứa một mã báo nhận như mô tả trong các quy tắc 
xử lý bản tin của HL7. 

3.5.1.2 Acknowledgement.expectedSequenceNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa:Thuộc tính này được dùng trong giao thức số thứ tự trong chuỗi có 
thứ tự. 

3.5.1.3 Acknowledgement.messageWaitingNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Chỉ số bản tin mà ứng dụng báo nhận đang có trong hàng đợi cho 
ứng dụng nhận. 

Bàn luận: Các bản tin này sau đó sẽ cần được gọi ra thông qua một truy vấn. 
Điều này trợ giúp các ứng dụng nhận không thể nhận bản tin tự gửi (ví dụ hỏi vòng). 

Ví dụ: Nếu có ba bản tin có mức độ ưu tiên thấp, 1 bản tin với mức độ ưu tiên 
trung bình và 1 bản tin có mức độ ưu tiên cao, số bản tin đợi sẽ là 5, vì đó là tổng số 
các bản tin. 

3.5.1.4 Acknowledgement.messageWaitingPriorityCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: MessageWaitingPriority (CWE) 

Định nghĩa: Chỉ mức độ quan trọng cao nhất của bộ bản tin mà ứng dụng báo 
nhận đang có trong hàng đợi dành cho ứng dụng nhận. 

Bàn luận: Các bản tin này sẽ cần được gọi ra thông qua một truy vấn. Điều này 
hỗ trợ các ứng dụng nhận không thể nhận bản tin tự gửi (tức là hỏi vòng). Mã cụ thể 
được xác định sẽ chỉ định mức độ quan trọng của bản tin đợi quan trọng nhất (và có 
thể quyết định khi nào ứng dụng nhận cần phải hỏi vòng về bản tin).  



Mức độ ưu tiên có thể được sử dụng bởi các thỏa thuận cục bộ để xác định 
khung thời gian mà ứng dụng nhận dự kiến phải gọi bản tin ra từ hàng đợi. 

3.5.2 Class: AcknowledgementDetail (trong MessageControl) – Chi tiết phản hồi 
báo nhận 

Các thuộc tính của AcknowledgementDetail: 

typeCode :: CS 

code :: CE 
 

text :: ED 

location :: SET<ST> 
 

 

Các mối quan hệ liên kết của AcknowledgementDetail: 

• acknowledgement :: (1..1)Acknowledgement :: acknowledgementDetail :: (0..
*) 

Định nghĩa AcknowledgementDetail: 

Là bản tin cung cấp thông tin về việc truyền gửi, phân tích hoặc xác thực không 
theo quy tắc công việc cho bản tin đang được báo nhận. 

Các thuộc tính của AcknowledgementDetail: 

3.5.2.1 AcknowledgementDetail.typeCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: AcknowledgementDetailType (CNE) 

Định nghĩa: Xác định loại thông tin được xác định trong bản tin báo nhận. Các 
phương án lựa chọn gồm: Lỗi, Cảnh báo hoặc Thông tin. 

3.5.2.2 AcknowledgementDetail.code :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: AcknowledgementDetailCode (CWE) 

Định nghĩa:Là mã xác định bản tin cụ thể cần cung cấp. 

Bàn luận: Một giá trị dạng văn bản có thể được xác định như tên bản tin, hoặc 
đối với các bản tin không được mã hóa, thì là văn bản gốc.   

Ví dụ: 'thuộc tính bắt buộc có xxx bị thiếu', 'Hệ thống không hoạt động trong 
ngày 19/3 từ 0100 đến 0300' 

3.5.2.3 AcknowledgementDetail.text :: ED (0..1) 

Định nghĩa: Xác định thông tin dự đoán bổ sung liên quan đến bản tin. 

Bàn luận: Phần này có thể ở dạng văn bản tự do hoặc dữ liệu có cấu trúc (ví dụ 
XML). 

Ví dụ: ngoại lệ Java, kết xuất bộ nhớ, mã lỗi nội bộ, thông tin gọi hàm, v.v. 



3.5.2.4 AcknowledgementDetail.location :: SET<ST> (0..*) 

Định nghĩa: xác định một vị trí trong bản tin đang được báo nhận mà có liên 
quan đến bản tin. 

Bàn luận: Không phải mọi bản tin đều có một vị trí liên quan. Một số bản tin có 
thể liên quan đến nhiều vị trí. 

Ví dụ: Không có vị trí cho yếu tố bị thiếu, và có thể có hai vị trí nếu hai yếu tố 
cùng vi phạm một ràng buộc điều kiện. 

3.5.3 Class: AttentionLine (trong MessageControl) – Sự chú ý 

Các thuộc tính của AttentionLine: 

keyWordText :: SC value :: ANY  

Các mối quan hệ liên kết của AttentionLine: 

• transmission :: (1..1)Transmission :: attentionLine :: (0..*) 

AttentionLine là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa AttentionLine: 

Lớp này cho phép biểu diễn các thông số của một gói vận chuyển riêng của 
công nghệ trong gói bao bọc bên ngoài bản tin V3. 

Các thuộc tính của AttentionLine: 

3.5.3.1 AttentionLine.keyWordText :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: AttentionKeyword (CWE) 

Định nghĩa: Là một từ xác định thông số. 

3.5.3.2 AttentionLine.value :: ANY (0..1) 

Định nghĩa: Vấn đề mở: Ban Kiểm soát-Truy vấn thống nhất cung cấp một 
định nghĩa mới bao gồm một bộ các ràng buộc chặt chẽ mà thuộc tính này có thể áp 
dụng. Trong lúc tạm chờ mô tả đó, quá trình điều hòa thống nhất loại bỏ mô tả đề xuất. 

3.5.4 Class: Batch (in MessageControl) – Bộ bản tin 

Các thuộc tính của Batch: 

referenceControlId :: II 

name :: SC 
 

batchComment :: SET<ST> 

transmissionQuantity :: INT 
 

batchTotalNumber :: SET<INT> 
 

Các mối quan hệ liên kết của Batch: 

• transmission :: (0..*)Transmission :: batch :: (0..1) 

Batch là một chuyên biệt hóa của: Transmission 



Định nghĩa Batch: 

Lớp Lô bản tin được dùng để xác định một bản tin là tập hợp của nhiều bản tin 
HL7 V3. 

Các thuộc tính của Batch: 

3.5.4.1 Batch.referenceControlId :: II (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này chỉ định danh kiểm soát của lô bản tin khi nó được 
truyền gửi lần đầu. 

3.5.4.2 Batch.name :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: BatchName (CWE) 

Định nghĩa:Thuộc tính này được dùng bởi ứng dụng xử lý lô bản tin. 

3.5.4.3 Batch.batchComment :: SET<ST> (0..*) 

Định nghĩa: Thuộc tính này được cung cấp để ghi lại các lưu ý liên quan đến lô 
bản tin. 

3.5.4.4 Batch.transmissionQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này chứa số đếm từng bản tin truyền gửi có trong lô 
bản tin. 

3.5.4.5 Batch.batchTotalNumber :: SET<INT> (0..*) 

Định nghĩa: Tổng số của lô bản tin, có thể tồn tại nhiều hơn một số tổng duy 
nhất. 

3.5.5 Class: CommunicationFunction (trong MessageControl) – Chức năng 
truyền thông 

Các thuộc tính của CommunicationFunction: 

typeCode :: CS telecom :: TEL  

Các mối quan hệ liên kết của CommunicationFunction: 

• entity :: (1..*)Entity :: communicationFunction :: (0..*) 

• transmission :: (1..*)Transmission :: communicationFunction :: (0..*) 

CommuniationFunction là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa CommunicationFunction: 

Lớp quan hệ buộc nhiều đối tượng khác nhau có chức năng trong việc truyền 
gửi bản tin (bên gửi, bên nhận, hồi đáp đến) được liên kết với việc truyền gửi bản tin. 

Các thuộc tính của CommunicationFunction: 



3.5.5.1 CommunicationFunction.typeCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: CommunicationFunctionType (CNE) 

Định nghĩa: Là loại chức năng thông tin do đối tượng thực hiện liên quan đến 
việc truyền gửi bản tin, như bên gửi, bên nhận, bên được phản hồi, v.v. 

3.5.5.2 CommunicationFunction.telecom :: TEL (0..1) 

Định nghĩa: Là địa chỉ liên lạc viễn thông có thể được dùng để tiếp cận đối 
tượng đang thực hiện chức năng này. 

3.5.6 Class: Message (trong MessageControl) – Bản tin 

Các thuộc tính của Message: 

versionCode :: CS 

interactionId :: II 

profileId :: LIST<II> 
 

processingCode :: CS 

processingModeCode :: CS 

acceptAckCode :: CS 
 

responseCode :: CS 

sequenceNumber :: INT 

attachmentText :: SET<ED> 
 

Các mối quan hệ liên kết của Message: 

• controlAct :: (0..1)ControlAct :: payload :: (0..*) 

Message là một chuyên biệt hóa của: Transmission 

Định nghĩa Message: 

Lớp Bản tin là lớp cha của tất cả các bản tin HL7 Phiên bản 3. 

Các thuộc tính của Message: 

3.5.6.1 Message.versionCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: HL7StandardVersionCode (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính này được hệ thống nhận so khớp với phiên bản của 
chính nó để đảm bảo bản tin được diễn giải chính xác. 

3.5.6.2 Message.interactionId :: II (0..1) 

Định nghĩa: Định danh tương tác là một tham chiếu đến sự trao đổi thông tin  
duy nhất lấy từ MDF phiên bản 3 để xác định một bản tin. 

3.5.6.3 Message.profileId :: LIST<II> (0..*) 

Định nghĩa: Định danh mô tả sơ lược của bản tin cho phép một hệ thống triển 
khai cụ thể xác định rõ ràng sự khác biệt của bản tin so với định nghĩa bản tin tiêu 
chuẩn. 

Khi nhiều bản mô tả sơ lược được xác định, thì thực thể bản tin phải hợp lệ theo 
tất cả các bản mô tả sơ lược đó. Tuy nhiên, hệ thống tiếp nhận có thể lựa chọn xác 



nhận tính hợp lệ của bản tin duy nhất theo một mô tả sơ lược đầu tiên mà nó nhận biết. 
Vì thế, các mô tả sơ lược “được ưu tiên hơn” hoặc chặt chẽ hơn nên được liệt kê đầu 
tiên. 

3.5.6.4 Message.processingCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ProcessingID (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính này xác định xem một bản tin là thành phần của một hệ 
thống sản xuất, đào tạo hay sửa lỗi. 

3.5.6.5 Message.processingModeCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ProcessingMode (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính này xác định xem bản tin được gửi trong phương thức 
hiện đang xử lý, phương thức lưu trữ, phương thức truyền tải ban đầu, hay phương 
thức phục hồi từ lưu trữ, v.v. 

3.5.6.6 Message.acceptAckCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: AcknowledgementCondition (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính xác định các điều kiện bắt buộc phải có thông báo chấp 
nhận gửi lại để hồi đáp bản tin này. 

3.5.6.7 Message.responseCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ResponseLevel (CNE) 

Định nghĩa: Xác định xem hệ thống ở địa chỉ nhận của tương tác này có cần 
phản hồi cho ứng dụng hay không và mức độ chi tiết mà phản hồi này nên chứa. 
Thuộc tính này giới hạn các phương án phản hồi mặc định được xác định trong trách 
nhiệm của bên nhận dành cho tương tác. Ví dụ, nếu một tương tác yêu cầu trách nhiệm 
của bên nhận là gửi một tương tác chấp nhận hoặc tương tác từ chối, và responseCode 
(Mã phản hồi) được thiết lập là ‘E’ – Phản đối, thì bên nhận sẽ chỉ phản hồi nếu họ từ 
chối. 

3.5.6.8 Message.sequenceNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này được cung cấp để thực hiện giao thức về số thứ tự. 
Trường dữ liệu này được gia tăng thêm một cho mỗi giá trị gán ngay sau. 

3.5.6.9 Message.attachmentText :: SET<ED> (0..*) 

Định nghĩa: Chứa các khối dữ liệu đính kèm mà bên trong bản tin có thể tham 
chiếu đến. Mọi ITS đều được khuyến nghị biểu diễn các phần đính kèm sau phần 
chính của bản tin. Tài liệu đính kèm được tham chiếu đến từ bên trong phần thân bản 
tin nhờ các chức năng tham chiếu của kiểu dữ liệu ED. 



3.5.7 Class: Transmission (trong MessageControl) – Truyền tải 

Các thuộc tính của Transmission: 

id :: II creationTime :: TS securityText :: ST 

Các mối quan hệ liên kết của Transmission: 

• acknowledgedBy :: (0..*)Acknowledgement :: acknowledges :: (1..1) 

• conveyedAcknowledgement :: (0..*)Acknowledgement :: conveyingTransmis
sion :: (1..1) 

• attentionLine :: (0..*)AttentionLine :: transmission :: (1..1) 

• batch :: (0..1)Batch :: transmission :: (0..*) 

• communicationFunction :: (0..*)CommunicationFunction :: transmission :: (1
..*) 

Transmission tổng quát hóa: 

Batch Message  

Transmission là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa Transmission: 

Biểu diễn thông tin về một gói thông tin cụ thể được truyền gửi từ ứng dụng 
này sang ứng dụng khác. 

Các thuộc tính của Transmission: 

3.5.7.0 Transmission.id :: II (0..1) 

Định nghĩa: Là định danh duy nhất của gói truyền gửi. 

3.5.7.1 Transmission.creationTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Ngày/thời gian hệ thống gửi tạo ra gói truyền gửi. Nếu múi giờ 
được xác định, thì nó sẽ được dùng trong suốt gói truyền gửi như múi giờ mặc định. 

3.5.7.2 Transmission.securityText :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này được xác định cho các ứng dụng để thực hiện các 
tính năng bảo mật cho một gói truyền tin. Cách sử dụng thuộc tính này hiện chưa được 
đặc tả thêm. 

3.6 Các lớp trong vùng chủ đề QueryControl 

3.6.1 Class: LogicalExpression (trong QueryControl) – Diễn giải logic 

Các thuộc tính của LogicalExpression: 

relationalConjunctionCode :: CS   



Các mối quan hệ liên kết của LogicalExpression: 

• userAsLeft :: (0..*)SelectionExpression :: leftSide :: (0..1) 

• userAsRight :: (0..*)SelectionExpression :: rightSide :: (0..1) 

LogicalExpression là một chuyên biệt hóa của: SelectionExpression 

Các thuộc tính của LogicalExpression: 

3.6.1.1 LogicalExpression.relationalConjunctionCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: SQLConjunction (CNE) 

Định nghĩa: Khi có nhiều hơn một tiêu chí cần được áp dụng để đánh giá các 
thực thể ứng viên, một liên từ sẽ được cung cấp để xác định cách thức liên kết thêm 
tiêu chí bổ sung. 

3.6.2 Class: Parameter (trong QueryControl) – Tham số 

Các thuộc tính của Parameter: 

id :: II   

Các mối quan hệ liên kết của Parameter: 

• parameterList :: (0..1)ParameterList :: parameter :: (0..*) 

• queryByParameter :: (0..1)QueryByParameter :: parameter :: (0..*) 

Parameter tổng quát hóa: 

ParameterItem ParameterList  

Parameter là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa Parameter: 

Lớp Tham số là một lớp triển khai biểu diễn cấu trúc các tham số có thể được 
xác định trong các cơ chế Truy vấn theo tham số của khung truy vấn Phiên bản 3. Các 
tham số có thể là bộ các cặp tên/giá trị, một danh sách tham số được đặt tên với một bộ 
các cặp tên/giá trị hoặc sự kết hợp bất kỳ của hai phương án trên. 

Các thuộc tính của Parameter: 

3.6.2.0 Parameter.id :: II (0..1) 

Định nghĩa: Tham số.id có thể trợ giúp việc truy tìm các vấn đề trong triển khai 
cơ chế truy vấn theo tham số. 

3.6.3 Class: ParameterItem (trong QueryControl) – Hạng mục tham số 

Các thuộc tính của ParameterItem: 

value :: ANY semanticsText :: ST  



ParameterItem là một chuyên biệt hóa của: Parameter 

Định nghĩa ParameterItem: 

Biểu diễn một cấu trúc yếu tố có giá trị (cặp tên-giá trị) của yếu tố được xác 
định trong phản hồi truy vấn. 

Các thuộc tính của ParameterItem: 

3.6.3.1 ParameterItem.value :: ANY (0..1) 

Định nghĩa: Cung cấp giá trị của cấu trúc yếu tố có giá trị (cặp tên-giá trị) cho 
yếu tố được xác định trong phản hồi truy vấn. 

3.6.3.2 ParameterItem.semanticsText :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Cung cấp một định danh đơn nhất (tên của cặp tên-giá trị) cho một 
yếu tố trong cấu trúc phản hồi truy vấn xác định. 

3.6.4 Class: ParameterList (in QueryControl) 

Các mối quan hệ liên kết của ParameterList: 

• parameter :: (0..*)Parameter :: parameterList :: (0..1) 

ParameterList là một chuyên biệt hóa của: Parameter 

Định nghĩa ParameterList: 

Xác định một danh sách được đặt tên của các tham số (các cặp tên/giá trị) được 
tham chiếu trong một câu lệnh tương thích với truy vấn. 

3.6.5 Class: QueryAck (trong QueryControl) – Phản hồi truy vấn 

Các thuộc tính của QueryAck: 

queryResponseCode :: CS 

resultTotalQuantity :: INT 
 

resultCurrentQuantity :: INT 

resultRemainingQuantity :: INT 
 

 

QueryAck là một chuyên biệt hóa của: QueryEvent 

Định nghĩa QueryAck: 

Lớp này chứa thông tin được gửi đi trong các phản hồi cho một truy vấn. 

Các thuộc tính của QueryAck: 

3.6.5.0 QueryAck.queryResponseCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: QueryResponse (CNE) 

Định nghĩa: Thuộc tính này cho phép hệ thống phản hồi trả lại một trạng thái 
phản hồi chính xác 



3.6.5.1 QueryAck.resultTotalQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Xác định tổng số các thực thể so khớp với đặc tả truy vấn gắn với 
thực thể phản hồi truy vấn này. 

3.6.5.2 QueryAck.resultCurrentQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Xác định số kết quả so khớp với đặc tả truy vấn được xử lý có 
trong bộ kết quả so khớp hiện tại. 

3.6.5.3 QueryAck.resultRemainingQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Xác định số kết quả so khớp với đặc tả truy vấn được xử lý còn cần 
phải gửi cho hệ thống nhận. 

3.6.6 Class: QueryByParameter (trong QueryControl) – Truy vấn bằng tham số 

Mối quan hệ liên kết của QueryByParameter: 

• parameter :: (0..*)Parameter :: queryByParameter :: (0..1) 

QueryByParameter là một chuyên biệt hóa của: QuerySpec 

Định nghĩa QueryByParameter: 

Lớp này chứa định nghĩa về một Truy vấn theo tham số, một định dạng truy vấn 
HL7 được đề xuất để thay thế cho định dạng truy vấn QRD/QRF. Định dạng truy vấn 
được coi là một truy vấn đóng vì một máy chủ dữ liệu sẽ xác định một danh sách cố 
định các tham số công bố trong một câu lệnh tương thích truy vấn. 

3.6.7 Class: QueryBySelection (trong QueryControl) – Truy vấn bằng cách lựa 
chọn 

Mối quan hệ liên kết của QueryBySelection: 

• selectionExpression :: (0..*)SelectionExpression :: queryBySelection :: (1..1) 

QueryBySelection là một chuyên biệt hóa của: QuerySpec 

Định nghĩa QueryBySelection: 

Lớp này chứa định nghĩa của một Truy vấn theo lựa chọn. Đây là một truy vấn 
của HL7 trong đó yêu cầu có thể xác định bất kỳ hoặc toàn bộ các biến số được máy 
chủ dữ liệu đưa ra và có thể xác định thêm bất kỳ toán tử và giá trị nào được phép cho 
mỗi biến số được công bố trong một câu lệnh tương thích truy vấn. Định dạng truy vấn 
này được coi là truy vấn mở vì nó cho phép đặc tả các lựa chọn thay vì một cơ chế dựa 
trên dữ liệu được công bố. 

3.6.8 Class: QueryContinuation (trong QueryControl) – Truy vấn liên tục 

Các thuộc tính của QueryContinuation: 

startResultNumber :: INT continuationQuantity :: INT  



QueryContinuation là một chuyên biệt hóa của: QueryEvent 

Định nghĩa QueryContinuation: 

Lớp này duy trì thông tin trạng thái được yêu cầu ở tầng ứng dụng để điều 
khiển sự tiếp tục theo logic của một phản hồi truy vấn. 

Các thuộc tính của QueryContinuation: 

3.6.8.1 QueryContinuation.startResultNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: xác định số thực thể trong kết quả truy vấn gốc được thiết lập để 
bắt đầu tiếp tục trả kết quả trong bản tin phản hồi truy vấn tiếp theo. 

3.6.8.2 QueryContinuation.continuationQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Xác định số thực thể so khớp cần trả về trong bản tin phản hồi truy 
vấn tiếp theo. 

3.6.9 QueryEvent (trong QueryControl) – Truy vấn sự kiện 

Các thuộc tính của QueryEvent: 

queryId :: II statusCode :: CS  

Các mối quan hệ liên kết của QueryEvent: 

• controlAct :: (1..1)ControlAct :: queryEvent :: (0..1) 

QueryEvent tổng quát hóa: 

QueryAck QueryContinuation QuerySpec 

QueryEvent là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa QueryEvent: 

Lớp trừu tượng này được dùng để tập hợp các phần của một tương tác bản tin là 
đặc trưng riêng của một tương tác bản tin truy vấn. 

Lý giải: Một loại phần tử bản tin được xác định bởi một TC (Ủy ban kỹ thuật) 
để đáp ứng các yêu cầu gửi tin đòi hỏi một phản hồi truy vấn (như loại phần tử bản tin 
phản hồi cho một truy vấn về nhân khẩu học). Một thực thể của loại phần tử bản tin 
như vậy được biểu diễn như một tương tác bản tin truy vấn trong khung nhìn của mô 
hình truy vấn/phản hồi Phiên bản 3 này. “Nhóm yếu tố trả về” sẽ xác định khung nhìn 
của RIM có dạng tương tự như khung nhìn RIM được đặc tả trong các tương tác bản 
tin ứng dụng khai báo hoặc mệnh lệnh. 

Các thuộc tính của QueryEvent: 



3.6.9.1 QueryEvent.queryId :: II (0..1) 

Định nghĩa: Thuộc tính này có thể được ứng dụng khởi phát định giá trị để định 
danh truy vấn. Nó dự kiến được sử dụng để so khớp các bản tin phản hồi với truy vấn 
ban đầu. QueryEvent.queryID (Sự kiện truy vấn.ID truy vấn) có thể giữ nguyên giá trị 
qua nhiều tương tác khi thực hiện các phần tiếp theo của một truy vấn ban đầu. 

3.6.9.2 QueryEvent.statusCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: QueryStatusCode (CNE) 

3.6.9.3 Trạng thái máy dành cho QueryEvent 

 
Các trạng thái của Sự kiện truy vấn: 

• Aborted - đã hủy lệnh: 

• deliveryResponse - đã cấp phản hồi: 

• executing - đang thực hiện: 

• new - mới: 

• waitContinuedQueryResponse - đang đợi Phản hồi truy vấn tiếp theo: 

  

Các quá trình chuyển đổi trạng thái của Sự kiện truy vấn: 

• abort - hủy lệnh (từ đã cấp phản hồi sang đã hủy lệnh) 

• activateQueryContinue - kích hoạt Tiếp tục truy vấn (từ đã cấp phản hồi 
sang đang thực hiện) 

• abort - hủy lệnh (từ đang thực hiện sang đã hủy lệnh) 

• completeInitialQueryResponse - hoàn thành Phản hồi truy vấn đầu tiên (từ 
đang thực hiện sang đã cấp phản hồi) 

• completeQueryContinuation - hoàn thành Tiếp tục truy vấn (từ đang thực 
hiện sang đã cấp phản hồi) 

• executeQuerySpec - thực hiện đặc tả truy vấn (từ mới sang đang thực hiện) 



• create - tạo mới (từ rỗng/null sang mới) 

3.6.10 Class: QuerySpec (trong QueryControl) – Đặc tả Truy vấn 

Các thuộc tính của QuerySpec: 

modifyCode :: CS 

responseElementGroupId :: SET
<II> 

responseModalityCode :: CS 
 

responsePriorityCode :: 
CS 

initialQuantity :: INT 

initialQuantityCode :: C
E 

 

executionAndDeliveryTime ::
 TS 

Các mối quan hệ liên kết của QuerySpec: 

• sortControl :: (0..*)SortControl :: querySpec :: (1..1) 

QuerySpec tổng quát hóa: 

QueryByParameter QueryBySelection  

QuerySpec là một chuyên biệt hóa của: QueryEvent 

Định nghĩa của QuerySpec: 

Lớp này chứa đặc tả của toàn bộ các truy vấn HL7 V3. Các thuộc tính chung 
của mọi truy vấn đều có trong đặc tả của lớp này. 

Các thuộc tính của QuerySpec: 

3.6.10.1 QuerySpec.modifyCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ModifyIndicator (CNE) 

Chỉ việc đăng ký truy vấn là mới hay được điều chỉnh từ truy vấn cũ. 

3.6.10.2 QuerySpec.responseElementGroupId :: SET<II> (0..*) 

Định nghĩa: ID nhóm phần tử phản hồi xác định loại bản tin cụ thể cần trả về 
trong phản hồi truy vấn. Loại bản tin này phải được chọn từ bộ các loại bản tin được 
hỗ trợ trong trách nhiệm của bên nhận có liên quan đến tương tác truy vấn. 

3.6.10.3 QuerySpec.responseModalityCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: ResponseModality (CNE) 

Định nghĩa: Xác định thời gian và cách ghép nhóm các thực thể phản hồi. 

3.6.10.4 QuerySpec.responsePriorityCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: QueryPriority (CNE) 

Định nghĩa: Xác định khung thời gian dự kiến có phản hồi. 



3.6.10.5 QuerySpec.initialQuantity :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Xác định kích cỡ tối đa của phản hồi mà ứng dụng truy vấn có thể 
chấp nhận được. 

3.6.10.6 QuerySpec.initialQuantityCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: QueryRequestLimit (CWE) 

Định nghĩa: Xác định các đơn vị liên quan đến độ lớn của giới hạn kích cỡ tối 
đa của phản hồi truy vấn mà ứng dụng yêu cầu có thể chấp nhận được. 

3.6.10.7 QuerySpec.executionAndDeliveryTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Xác định thời gian cần trả về phản hồi. 

3.6.11 Class: RelationalExpression (trong QueryControl) – Biểu thức quan hệ 

Các thuộc tính của RelationalExpression: 

elementName :: SC relationalOperatorCode :: CS value :: ST 

RelationalExpression là chuyên biệt hóa của: SelectionExpression 

Các thuộc tính của RelationalExpression: 

3.6.11.1 RelationalExpression.elementName :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: RelationalName (CWE) 

Định nghĩa: Xác định phần tử của RIM đóng vai trò là chủ thể của quá trình 
đánh giá các tiêu chí chọn lựa. 

3.6.11.2 RelationalExpression.relationalOperatorCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: RelationalOperator (CNE) 

Định nghĩa: Xác định các toán tử quan hệ chung được dùng trong các tiêu chí 
lựa chọn. 

3.6.11.3 RelationalExpression.value :: ST (0..1) 

Định nghĩa: Giá trị được cung cấp để so sánh qua các tiêu chí. 

3.6.12 Class: SelectionExpression (trong QueryControl) – Biểu thức lựa chọn 

Các mối quan hệ liên kết của SelectionExpression: 

• leftSide :: (0..1)LogicalExpression :: userAsLeft :: (0..*) 

• rightSide :: (0..1)LogicalExpression :: userAsRight :: (0..*) 

• queryBySelection :: (1..1)QueryBySelection :: selectionExpression :: (0..*) 

SelectionExpression tổng quát hóa: 



LogicalExpression RelationalExpression  

SelectionExpression là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

3.6.13 Class: SortControl (trong QueryControl) – Kiểm soát sắp xếp 

Các thuộc tính của SortControl: 

sequenceNumber :: INT elementName :: SC directionCode :: CS 

Các mối quan hệ liên kết của SortControl: 

• querySpec :: (1..1)QuerySpec :: sortControl :: (0..*) 

SortControl là một chuyên biệt hóa của: InfrastructureRoot 

Định nghĩa SortControl: 

Chứa đặc tả về trật tự sắp xếp các thực thể kết quả so khớp của một truy vấn. 

Các thuộc tính của SortControl: 

3.6.13.0 SortControl.sequenceNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Cung cấp thứ tự hay độ chính yếu của các Kiểm soát sắp xếp khác 
nhau cho cùng một truy vấn nhất định. 

3.6.13.1 SortControl.elementName :: SC (0..1) 

Miền từ vựng: ElementName (CWE) 

Định nghĩa: Xác định một phần tử RIM trong phản hồi truy vấn làm cơ sở sắp 
xếp. 

3.6.13.2 SortControl.directionCode :: CS (0..1) 

Miền từ vựng: Sequencing (CNE) 

Định nghĩa: Xác định hướng sắp xếp thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần). 

3.7 Các lớp trong vùng chủ đề StructuredDocuments 

3.7.1 Class: Document (trong StructuredDocuments) – Tài liệu 

Các thuộc tính của Document: 

completionCode :: CE 

storageCode :: CE 
 

copyTime :: TS 

bibliographicDesignationText :: SET<ED> 
 

 

Document là một chuyên biệt hóa của: ContextStructure 

Định nghĩa Document: 



Là một chuyên biệt hóa của Hành động để bổ sung các đặc điểm riêng biệt của 
dịch vụ quản lý tài liệu. 

Các thuộc tính của Document: 

3.7.1.0 Document.completionCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: DocumentCompletion (CWE) 

Định nghĩa: Là mã chỉ trạng thái hoàn thành của một báo cáo (ví dụ chưa hoàn 
thành, đã chứng thực, đã chứng thực hợp pháp).   

3.7.1.1 Document.storageCode :: CE (0..1) 

Miền từ vựng: DocumentStorage (CWE) 

Định nghĩa: Là mã chỉ trạng thái lưu trữ (ví dụ đang hoạt động, đã lưu trữ, đã 
xóa bỏ) của một báo cáo. 

3.7.1.2 Document.copyTime :: TS (0..1) 

Định nghĩa: Thời gian tài liệu được công bố (tức là được sao chép hoặc gửi đến 
thiết bị hiển thị) từ hệ thống quản lý tài liệu giữ quyền kiểm soát chỉnh sửa cho tài liệu 
đó. Một khi đã được gán giá trị, giá trị của thuộc tính không thể thay đổi. Mục đích 
của thuộc tính này là cho người xem tài liệu được biết sơ bộ về thời gian tài liệu đã 
không còn trong vùng an toàn của hệ thống quản lý tài liệu quản lý nó. 

3.7.1.3 Document.bibliographicDesignationText :: SET<ED> (0..*) 

Định nghĩa: Là chỉ mục cho một tài liệu được đưa vào danh mục để cho phép 
định danh, định vị và/hoặc gọi ra từ tập hợp chung của các tài liệu. 

3.7.2 Class: ContextStructure (trong StructuredDocuments) – Cấu trúc ngữ cảnh 

Các thuộc tính của ContextStructure: 

setId :: II versionNumber :: INT  

ContextStructure tổng quát hóa: 

Document   

ContextStructure là một chuyên biệt hóa của: Act 

Định nghĩa ContextStructure: 

Một cấu trúc là một đơn vị bao chứa trong một tài liệu. Cấu trúc có đề tựa có 
thể mã hóa. Cấu trúc có thể lồng nhau, và cũng có thể chứa các đầu mục nhập vào. 

Các thuộc tính của ContextStructure: 



3.7.2.1 ContextStructure.setId :: II (0..1) 

Định nghĩa: Là một định danh của báo cáo giữ nguyên không đổi trong tất cả 
các bản chỉnh sửa từ một bản gốc chung.   

Một báo cáo gốc là phiên bản đầu tiên của báo cáo. Nó có giá trị duy nhất mới 
trong setID (ID thiết lập), và có giá trị của Số phiên bản là “1”.  

Phụ chương là một phần bổ sung thêm vào một báo cáo đã có và chứa các 
thông tin bổ sung. Bản thân phụ chương đó cũng là một báo cáo gốc. Báo cáo cha 
được bổ sung thêm vào và được tham chiếu đến qua một ActRelationship (Quan hệ 
hành động), với ActRelationship.typeCode (Quan hệ ành động.mã loại) thiết lập bằng 
“APND” (viết tắt của “appends – bổ sung”). Báo cáo cha được bổ sung vẫn giữ 
nguyên ở chỗ cũ và nội dung cũng như trạng thái của nó không thay đổi. 

Báo cáo thay thế thay thế cho một báo cáo đã có. Báo cáo thay thế vẫn dùng giá 
trị ID thiết lập (setID) của báo cáo cha bị thay thế, và tăng giá trị của Số phiên bản 
thêm 1. Trạng thái của báo cáo cha bị thay thế sẽ là “đã bị thay thế”, nhưng vẫn được 
giữ lại trong hệ thống để tham chiếu lịch sử. 

3.7.2.2 ContextStructure.versionNumber :: INT (0..1) 

Định nghĩa: Số phiên bản là một số nguyên bắt đầu từ “1” và bước gia tăng là 
1. Thực thể đầu tiên hay báo cáo gốc luôn được gắn giá trị là “1”. Số phiên bản phải 
được tăng thêm 1 khi báo cáo được thay thế, nhưng cũng có thể được tăng số thường 
xuyên hơn để đáp ứng các yêu cầu của nơi triển khai. 

4. Các quan hệ liên quan trong Mô hình thông tin tham chiếu HL7 

4.1 (1..1)   Acknowledgement :: acknowledgementDetail :: (0..*) Acknowledge
mentDetail :: acknowledgement 

Xác định quan hệ giữa một báo nhận và thông báo lỗi, cảnh báo và chi tiết 
thông tin đi kèm báo nhận đó. 

4.2 (0..*)   Acknowledgement :: acknowledges :: (1..1) Transmission :: acknowl
edgedBy 

Xác định quan hệ giữa một gói truyền gửi và các bản tin báo nhận thông báo về 
việc tiếp nhận gói truyền gửi đó. 

4.3 (0..*)   Acknowledgement :: conveyingTransmission :: (1..1) Transmission :
: conveyedAcknowledgement 

Xác định quan hệ giữa một báo nhận và gói truyền gửi chuyển tải báo nhận đó. 



4.4 (0..*)   ActRelationship :: source :: (1..1) Act :: outboundRelationship 

4.5 (0..*)   ActRelationship :: target :: (1..1) Act :: inboundRelationship 

4.6 (0..*)   AttentionLine :: transmission :: (1..1) Transmission :: attentionLine 

Quan hệ này cho phép biểu diễn các tham số của một gói truyền gửi đặc trưng 
của công nghệ trong gói bao bọc bên ngoài của gói truyền gửi Phiên bản 3. 

4.7 (0..1)   Batch :: transmission :: (0..*) Transmission :: batch 

4.8 (0..1)   ControlAct :: payload :: (0..*) Message :: controlAct 

4.9 (1..*)   Entity :: communicationFunction :: (0..*) CommunicationFunction :
: entity 

Quan hệ này cho phép xác định các đối tượng đang thực hiện các chức năng 
thông tin khác nhau. 

4.10 (1..1)   Entity :: languageCommunication :: (0..*) LanguageCommunicatio
n :: entity 

4.11 (0..*)   Parameter :: queryByParameter :: (0..1) QueryByParameter :: para
meter 

4.12 (0..1)   ParameterList :: parameter :: (0..*) Parameter :: parameterList 

Xác định quan hệ giữa một danh sách tham số và các tham số là nội dung của 
danh sách. 

4.13 (0..*)   Participation :: act :: (1..1) Act :: participation 

4.14 (0..*)   Participation :: role :: (1..1) Role :: participation 

4.15 (0..1)   QueryEvent :: controlAct :: (1..1) ControlAct :: queryEvent 

4.16 (0..*)   Role :: player :: (0..1) Entity :: playedRole 

Các ràng buộc sau áp dụng cho quan hệ này: 

Thành phần bất biến (Vai trò x) { không phải(x.người đóng vai.bằng(null)) 
hoặc không phải(x.người xác định phạm vi.bằng(null)) } 

(Invariant (Role x) { not(x.player.equals(null)) or not(x.scoper.equals(null)) }) 

4.17 (0..*)   Role :: scoper :: (0..1) Entity :: scopedRole 

Ràng buộc sau áp dụng cho quan hệ này: 

Thành phần bất biến (Vai trò x) { không phải(x.người đóng vai.bằng(null)) 
hoặc không phải(x.người xác định phạm vi.bằng(null)) } 

(Invariant (Role x) { not(x.player.equals(null)) or not(x.scoper.equals(null)) }) 



4.18 (0..*)   RoleLink :: source :: (1..1) Role :: outboundLink 

4.19 (0..*)   RoleLink :: target :: (1..1) Role :: inboundLink 

4.20 (0..*)   SelectionExpression :: leftSide :: (0..1) LogicalExpression :: userAsL
eft 

4.21 (0..*)   SelectionExpression :: queryBySelection :: (1..1) QueryBySelection :
: selectionExpression 

4.22 (0..*)   SelectionExpression :: rightSide :: (0..1) LogicalExpression :: userA
sRight 

4.23 (0..*)   SortControl :: querySpec :: (1..1) QuerySpec :: sortControl 

4.24 (1..*)   Transmission :: communicationFunction :: (0..*) CommunicationFu
nction :: transmission 

Quan hệ này liên kết một gói truyền gửi với hệ thống gửi, hệ thống nhận, bên 
gọi lại lệnh, v.v. 

 

 

A. Phụ lục – Tổng quan về RIM 

  

A.1 Mục đích 

Tài liệu này nhằm phục vụ mục đích “Tóm tắt” các khái niệm cơ bản và các lý 
giải đằng sau thiết kế và quá trình phát triển của Mô hình thông tin tham chiếu HL7 
(RIM). Mục đích của tài liệu không phải là “sách hướng dẫn áp dụng” về cách sử dụng 
RIM mặc dù nhiều ví dụ không đầy đủ về cách sử dụng đã được trình bày khi thấy cần 
thiết để giải thích về các khái niệm thiết kế và phát triển cơ bản của RIM. 

A.2 Tổng quan 

Mô hình thông tin tham chiếu (RIM) được xây dựng để hỗ trợ việc chia sẻ và sử 
dụng dữ liệu một cách nhất quán qua nhiều ngữ cảnh “địa phương”. Nhìn chung, khi 
phạm vi quan tâm càng lớn, thì việc làm rõ toàn bộ các giả định về chủ đề hoặc miền 
quan tâm càng quan trọng. HL7 RIM phiên bản 3 được thiết kế để cung cấp một khung 
thống nhất và phục vụ như một nguồn toàn diện cho toàn bộ các thông tin được sử 
dụng bởi Tiêu chuẩn HL7. Mô hình RIM kết nối một cách rành mạch và rõ ràng cả 
những định nghĩa tường minh cho các khái niệm y tế - “đối tượng quan tâm” trong thế 
giới các hệ thống thông tin y tế - và các mối quan hệ (tức là “các quan hệ liên quan”) 
giữa những khái niệm được quan tâm này. 



Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3 (ví dụ các bản tin HL7 phiên bản 3, các tài liệu có 
cấu trúc, v.v.) cho phép các hệ thống thông tin được kết đôi không chặt chẽ kết nối 
(tức là trao đổi dữ liệu) trong rất nhiều ngữ cảnh cung cấp dịch vụ y tế, bao gồm cả 
những ngữ cảnh khi các tổ chức cung cấp dịch vụ, các quan điểm, hay các thể chế rất 
khác nhau. Do đó, phạm vi của HL7 RIM bao gồm toàn bộ các thông tin được yêu cầu 
gửi và xử lý bởi các hệ thống thông tin y tế tham gia. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng 
RIM không mô hình hóa (không cần thiết phải mô hình hóa) thông tin được lưu trữ bởi 
một hệ thống thông tin y tế nhưng không bao giờ cần truyền gửi đến một hệ thống 
khác. 

Mô hình RIM được biểu diễn bằng cú pháp mô hình hóa trực quan dựa trên 
Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML). (Các sai khác cụ thể giữa “UML tiêu 
chuẩn” và “HL7 UML” như đã được thể hiện trong RIM, ví dụ như vị trí đặt các tên 
quan hệ liên quan, hiện đang được rà soát bởi Ủy ban kỹ thuật Mô hình hóa và phương 
pháp luận của HL7 nhằm hướng tới sự thống nhất một cách tối đa giữa hai cú pháp). 
HL7 cũng duy trì một cơ sở dữ liệu (“kho RIM”) chứa các thông tin chi tiết về mỗi 
khái niệm, thuộc tính, quan hệ liên quan của RIM bao gồm lý giải, định nghĩa, ràng 
buộc, lịch sử sửa đổi/thay thế của từng mục. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai, 
một phần hoặc toàn bộ thông tin này có thể được công bố chính thức trong một bản 
tóm tắt UML riêng của HL7. 

Điều cần lưu ý là mô hình RIM không được dự định sẽ phát triển thành mô hình 
logic hoặc vật lý của một cơ sở dữ liệu, thiết kế cho một hệ thống thông tin của một 
hãng cung cấp cụ thể, hoặc tập trung vào một tổ chức hay doanh nghiệp y tế nhất định. 
Thực ra, mô hình RIM không được dự định biểu diễn một bộ các bản tin HL7 cụ thể, 
mà thay vì thế, nó là một tập hợp các dữ liệu và quan hệ mà từ đó, có thể xây dựng 
một bản tin HL7 bất kỳ. Những người dùng cụ thể của RIM nên sử dụng những phần 
phù hợp của RIM theo nhu cầu, áp dụng nội dung của nó cho nhu cầu mô hình hóa 
thông tin và cách biểu diễn riêng của họ. 

A.3 Lý giải đằng sau thiết kế của RIM 

Cấu trúc bao quát của RIM được dựa trên sáu lớp “lõi”: Hành động, Đối tượng, 
Vai trò, Sự tham gia, Quan hệ vai trò, và Liên kết vai trò. Mỗi lớp đều đã được định 
nghĩa trong Mục 1.4. Sau mỗi định nghĩa là phần bàn luận về tư duy cơ sở và các 
hướng dẫn sử dụng cơ bản cho sáu lớp và các mối quan hệ lẫn nhau giữa chúng. 

HL7 RIM xác định hai khái niệm “bậc cao” chính là cơ sở để hiểu thế giới 
thông tin y tế: các “hoạt động” có chủ định hay các “dịch vụ” (Hành động), và “người, 
địa điểm, sự vật” được quan tâm trong thế giới y tế (các Đối tượng). 

Khái niệm “Hành động” (và các lớp con của nó) biểu diễn toàn bộ các hoạt 
động có chủ định được lưu tài liệu bởi một chuyên gia y tế trong ngữ cảnh y tế hoặc 
hành chính. Sự có mặt của lớp Hành động với tư cách là một trong các lớp lõi của RIM 



phản ánh quan điểm của HL7 rằng “từ góc nhìn của việc thông tin bằng bản tin/hệ 
thống, lĩnh vực y tế bao gồm một loạt các hành động có chủ định, có tác giả. Do đó, 
các thực thể của lớp/khái niệm Hành động bao gồm cả các quan sát y tế (ví dụ nhiệt độ 
cơ thể bệnh nhân) và các can thiệp (ví dụ cho dùng thuốc). Cần lưu ý rằng trong cách 
nhìn “tập trung vào hành động” này về ngành y tế, hành động quan sát có hai nghĩa 
dường như đối lập nhau: “hành động nhận biết và lưu tài liệu về một sự thực cụ thể”, 
và “bản mô tả sự vật được quan sát thấy”. Nói cách khác, một thực thể của Hành động 
quan sát biểu diễn cả hành động quan sát có tác giả và các kết quả của việc quan sát. 
Cả hai khía cạnh của định nghĩ Hành động quan sát mở rộng này được phản ánh qua 
các thuộc tính riêng của lớp Hành động và lớp con Quan sát của nó. 

Khái niệm “Đối tượng” (và các lớp con của nó) bao gồm toàn bộ các chủ thể là 
vật sống (ví dụ người, động vật), các tổ chức (ví dụ chính thống và không chính 
thống), nguyên vật liệu (ví dụ hàng hóa sử dụng lâu bền và hàng dùng một lần, thực 
phẩm, mô, hộp/lọ chứa), và địa điểm có thể là đối tượng quan tâm trong một ngữ cảnh 
truyền tin y tế. Cần lưu ý rằng khái niệm “tập hợp thông tin” (ví dụ bệnh án) không 
phải là một thực thể hay lớp con của Đối tượng, mà được coi là một tập hợp các Hành 
động có tác giả. 

RIM đạt hai lớp bổ sung là Vai trò và Sự tham gia giữa các lớp Hành động và 
Đối tượng. Lớp Vai trò mô hình hóa nhiều khái niệm quan trọng phổ biến trong lĩnh 
vực cung cấp dịch vụ y tế. Đầu tiên, Vai trò phản ánh thực tế là nhiều đối tượng “tĩnh” 
có thể đóng một hoặc nhiều “vai trò” (ví dụ bệnh nhân, bác sĩ chăm sóc chính, bên 
chịu trách nhiệm, Y tá có đăng ký, v.v.) “trong một khoảng thời gian” trong một ngữ 
cảnh y tế cụ thể. Thứ hai, các khái niệm về “khả năng” (ví dụ Cấp cứu tuần hoàn hô 
hấp nâng cao) và “giấy chứng nhận” (ví dụ bằng Y tá thực hành được cấp phép) cũng 
được mô hình hóa bằng các thực thể của lớp Vai trò. Sau cùng, việc xem xét kỹ lưỡng 
số nhân (0..1) và tên (người xác định phạm vi, người đóng vai) của hai quan hệ liên 
quan giữa Đối tượng và Vai trò cho thấy rằng lớp Vai trò còn có thể được dùng để 
“nhóm” các thực thể của Đối tượng. 

Cần phân biệt khái niệm Đối tượng trong Vai trò với khái nhiệm riêng của 
Hành động là “vai trò dựa trên chức năng được đóng bởi một Đối tượng trong vai trò 
trong ngữ cảnh của một Hành động cụ thể”. Các ngữ nghĩa này được mô hình hóa qua 
các thực thể của lớp Sự tham gia. Ví dụ, một Bác sĩ gây mê (Đối tượng trong vai trò) 
cho dùng thuốc gây mê (Sự tham gia là “nhà cung cấp” trong Hành động “cho dùng 
thuốc gây mê”) cho một bệnh nhân (Sự tham gia là “người nhận” trong Hành động 
“cho dùng thuốc gây mê”. Cần lưu ý rằng việc vắng mặt một quan hệ liên quan 
trực tiếp giữa các lớp Sự tham gia (Participation) và Đối tượng (Entity) là sự biểu 
thị giả định đằng sau của HL7 RIM rằng mọi thực thể Đối tượng (Entity) tham 
gia vào một Hành động (Act) là đều đang tham gia vào Hành động (Act) đó trong 
một Vai trò (Role) cụ thể.  



Tóm lại, cả lớp Sự tham gia và Vai trò đều cần thiết để mô hình hóa đầy đủ các 
ngữ nghĩa phức tạp tồn tại giữa các thực thể Đối tượng và Hành động, và một câu tóm 
tắt ngắn ngọn cho quan điểm của HL7 RIM về ngành y tế là như sau: Ở mức trừu 
tượng cao nhất, ngành y tế bao gồm một chuỗi các Hành động (Acts) có chủ đích, 
có tác giả được thực hiện cho, bởi, thay mặt cho, sử dụng, hoặc theo một cách nào 
đó bao gồm một hoặc nhiều thực thể của Đối tượng trong vai trò (Entity-in-Role) 
(“John Smith trong vai trò Bệnh nhân”) đang Tham gia (“như nhà cung cấp 
chính”, v.v.).  

Hai lớp còn lại của RIM là Quan hệ hành động và Liên kết vai trò được sử dụng 
để “liên kết” hay “kết nối” các thực thể của lớp mà nó có liên quan. Lớp Liên kết vai 
trò được dùng để thiết lập một “liên kết dựa trên sự phụ thuộc” (ví dụ chịu trách nhiệm 
cho, chuỗi các xác nhận an ninh, v.v.) giữa hai thực thể của một Đối tượng trong vai 
trò (Entity-in-Role). Ngữ nghĩa của ActRelationship (Quan hệ hành động) được giải 
thích dưới đây. 

A.4 Liên kết các Hành động: ngữ nghĩa của Quan hệ hành động 

Hiểu biết về ngữ nghĩa và cách ứng dụng ActRelationship (Quan hệ hành động) 
bắt đầu từ hiểu biết về bản chất “kiểu mẫu có dạng hình học được lặp đi lặp lại/fractal” 
hay “cánh tay robot” của một bộ các Hành động (Acts). Quan điểm này được nhìn 
nhận một cách rõ ràng nhất từ khung bao quát của cách phân loại ba loại “quan hệ tập 
hợp” được biểu diễn bởi các thực thể của Quan hệ hành động: tổng thể/bộ phận (ví dụ 
phòng xét nghiệm hay bộ xét nghiệm (xem phần bàn luận về “cánh tay robot” dưới 
đây); dựa trên quy tắc (ví dụ kế hoạch chăm sóc, phác đồ, vv.); và các hoạt động nhận 
thức (ví dụ phán xét, đổi tên, thay thế, phân loại, được hỗ trợ bởi/lý do của, vv.)    

Để bàn luận về “fractal” hay “cánh tay robot”, như đề cập ở trên, các thực thể 
của Quan hệ hành động có thể được sử dụng để mô hình hóa các khái niệm “fractal” 
hay “cánh tay robot” đằng sau một quan hệ “tổng thể/bộ phận”. Xét một thủ thuật/phẫu 
thuật như cắt bỏ túi mật nội soi. Thủ thuật/Phẫu thuật này có thể được biểu diễn như 
một thực thể đơn lẻ của Hành động, hoặc, theo cách khác, như một “tập hợp” của các 
thực thể Hành động (sắp xếp theo trật tự một phần) mà mỗi Hành động trong đó lại là 
một chi tiết tinh lọc hơn của thủ thuật/phẫu thuật tổng thể, ví dụ ký giấy chấp thuận, 
cho dùng thuốc trước thủ thuật/phẫu thuật, cho dùng thuốc gây mê (trong suốt thủ 
thuật/phẫu thuật), mổ, v.v. Với mỗi một hành động tinh lọc hơn vừa đề cập ở trên, lại 
có thể lọc/phân nhỏ tiếp nữa. Mức độ tinh lọc rõ ràng phụ thuộc vào ngữ cảnh của 
hành động và mức độ quan tâm/quan điểm của bên thực hiện (hoặc không thực hiện) 
việc phân nhỏ. Hình 1 biểu diễn một “góc nhìn của bác sĩ phẫu thuật” về một số thực 
thể của Hành động và Quan hệ hành động cho ví dụ phẫu thuật cắt bỏ túi mật ở trên. 

Tóm lại, các lớp Hành động và Quan hệ hành động đã được thiết kể để cho 
phép biểu diễn ngữ nghĩa phong phú của mỗi loại trong ba loại tập hợp đề cập ở trên ở 



mức độ thô hoặc tinh bất kỳ của chi tiết phù hợp với ngữ cảnh gửi bản tin cụ thể. 
Ngoài ra, các loại tập hợp khác nhau và các mức độ tinh khác nhau được biểu diễn bởi 
các thực thể của Quan hệ hành động cũng có thể (và sẽ) được dự kiến dùng để phản 
ánh tập trung các ngữ nghĩa phức tạp của lập luận y tế, ví dụ một thực thể của Quan hệ 
hành động (ví dụ “được hỗ trợ bởi”) có thể được dùng để tạo liên kết từ một thực thể 
Hành động quan sát biểu diễn một xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cụ thể (ví dụ tỷ 
lệ đóng cặn = 48) đến một thực thể của Hành động quan sát biểu diễn một chẩn đoán 
cụ thể (ví dụ DX = Lupus ban đỏ hệ thống). 

A.5 Định nghĩa sáu lớp lõi của RIM 

A.5.1 Hành động 

Một Hành động (Act) là một hành động được quan tâm đã xảy ra, có thể xảy ra, 
đang xảy ra, dự kiến xảy ra, hoặc được yêu cầu/ra lệnh xảy ra. Một hành động là một 
hoạt động có chủ ý trong vùng công việc của HL7. Ngành y tế (và bất kỳ ngành nghề 
hay nghiệp vụ nào) đều được tạo thành từ những hoạt động có chủ đích. Một thực thể 
Hành động là bản ghi của một hoạt động có chủ ý như vậy. 

A.5.2 Đối tượng 

Một Đối tượng (Entity) là một lớp hoặc một thực thể cụ thể của một vật thể vật 
lý hoặc một tổ chức/nhóm các vật thể vật lý có thể tham gia vào các Hành động; một 
tạo tác. Chúng bao gồm các chủ thể là vật sống, các tổ chức, nguyên vật liệu, địa điểm. 
Hệ thống thứ bậc của Đối tượng bao gồm con người, tổ chức, sinh vật sống, thiết bị, 
dược chất, v.v. Đối tượng không bao gồm các sự kiện/hành động/hoạt động, định 
nghĩa về sự vật, hoặc các vai trò mà sự vật có thể đóng vai (ví dụ bệnh nhân, nhà cung 
cấp).  

A.5.3 Vai trò 

Một Vai trò (Role) là một phân loại năng lực của Đối tượng (Entity) đóng Vai 
trò như được định nghĩa bởi Đối tượng xác định phạm vi của Vai trò. 

Một Đối tượng, trong một Vai trò cụ thể, có thể tham gia vào một Hành động. 
Cần lưu ý rằng một đối tượng cụ thể trong một vai trò cụ thể có thể tham gia vào hành 
động theo nhiều cách khác nhau. Do đó, một Con người trong vai trò của một Bác sĩ 
có thể tham gia vào cuộc gặp bệnh nhân như bác sĩ trực hoặc như bác sĩ điều trị chính. 
Vai trò xác định năng lực của Đối tượng không kể đến bất kỳ Hành động nào, còn trái 
lại, Sự tham gia (Participation) được giới hạn trong phạm vi của một Hành động.   

Mỗi vai trò được “đóng vai” bởi một Đối tượng (Đối tượng đóng vai) và thường 
được “xác định phạm vi” bởi một đối tượng khác. Do đó Vai trò “bệnh nhân” được 
đóng vai bởi một (thường là) con người và được xác định phạm vi bởi một nhà cung 
cấp dịch vụ y tế mà bệnh nhân nhận dịch vụ y tế từ đó. Tương tự, chủ thuê xác định 
phạm vi của vai trò Nhân viên. 



A.5.4 Sự tham gia 

 Sự tham gia (Participation) là một quan hệ liên quan giữa một Vai trò (Role) và 
một Hành động (Participation). Sự tham gia biểu diễn sự can dự của Đối tượng đóng 
Vai trò trong Hành động liên quan. Một Vai trò có thể tham gia vào nhiều Hành động 
và một Hành động có thể có nhiều Vai trò tham gia. Một Sự tham gia luôn là một quan 
hệ giữa một Vai trò cụ thể và một Hành động cụ thể. Sự tham gia bị giới hạn trong 
phạm vi của Hành động, trái với Vai trò – lớp xác định năng lực của Đối tượng bất kể 
Hành động. 

A.5.5 Quan hệ hành động 

Một Quan hệ hành động (ActRelationship) là một quan hệ liên quan giữa một 
cặp Hành động. Nó bao gồm các quan hệ giữa Hành động với Hành động như tập 
hợp/thành phần, hành động trước/hành động tiếp sau, nguyên nhân/kết quả. 

Lớp này có hai quan hệ liên quan với lớp Hành động, một được gọi là “nguồn” 
và một là “đích”. … Do các quan hệ liên quan với một Hành động được coi là các 
thuộc tính của đối tượng hành động nguồn, điều này có nghĩa là người khởi tạo thông 
tin phản ánh trong đối tượng hành động không chỉ chịu trách nhiệm cho các giá trị 
thuộc tính của đối tượng hành động đó, mà còn chịu trách nhiệm cho toàn bộ các quan 
hệ hướng ngoại của nó. 

Quy tắc của thẩm quyền được giao là mọi quan hệ hành động đều được quy về 
cho người chịu trách nhiệm của Hành động tại nguồn trong Quan hệ hành động (“hành 
động nguồn”).  

A.5.6 Liên kết vai trò 

Một Liên kết vai trò (RoleLink) là một sự kết nối giữa hai vai trò biểu diễn sự 
phụ thuộc giữa hai vai trò đó.  

A.5.7 Các lớp con của Hành động, Đối tượng và Vai trò 

Đối tượng, Hành động và Vai trò là các lớp ở “bậc cao”, mặc dù chúng không 
phải là các lớp “trừu tượng” theo nghĩa chính thống (tức là các thực thể có nghĩa của 
cả ba lớp này là rất phổ biến). Do đó, cần thiết phải xác định nhiều lớp con chuyên biệt 
hóa hơn của ba lớp này để xác định các dữ liệu bổ sung (các thuộc tính của lớp) cần 
thiết trong các ngữ cảnh cụ thể hơn (ví dụ lớp con Quan sát (Observation) của Hành 
động và các lớp con Chủ thể là vật sống và Nguyên vật liệu của Đối tượng). Các thuộc 
tính của một lớp con phải vừa hữu ích vừa là duy nhất cho lớp con đó. Các lớp con kế 
thừa toàn bộ các thuộc tính của các lớp cha của chúng. 

Cũng có các lớp con có nghĩa của các hệ thống thứ bậc này mà không cần các 
thuộc tính bổ sung, và do đó không được biểu diễn như các lớp trong mô hình RIM. 
Thuộc tính “mã lớp” trong mỗi hệ thống thứ bậc trên xác định lớp nào đang được biểu 
diễn. Bộ mã có thể dùng được cho thuộc tính “mã lớp” được kiểm soát chặt chẽ bởi 



HL7. Một thuộc tính thứ hai trong mỗi hệ thống thứ bậc, thuộc tính “mã”, phân loại rõ 
thêm các kiểu con trong mỗi lớp con. 

A.5.8 Khái niệm Thức 

Lớp Hành động biểu diễn một hoạt động có chủ đích. Các hoạt động này có thể 
tồn tại trong các “thức/mood” khác nhau. Thức mô tả các hoạt động khi chúng tiến 
triển trong chu kỳ nghiệp vụ, từ khi được xác định, qua lúc được lên kế hoạch, được 
yêu cầu tới lúc được hoàn thành. Thức của một hành động được xác định bởi giá trị 
của thuộc tính Act.moodCode (Hành động.mã Thức). 

Mỗi thực thể của một Hành động đều có một và chỉ một thức duy nhất và sẽ 
không thay đổi thức của nó trong suốt vòng đời. Các thức gồm định nghĩa, dự định, 
yêu cầu, sự kiện – dường như xác định một vòng đời của một hoạt động. Tuy nhiên, 
những đối tượng tham gia trong hoạt động tại mỗi thức này là khác nhau, và thông tin 
dữ liệu cũng khác nhau. Do đó, thức của một thực thể Hành động là tĩnh. Thực tế tiến 
triển (tức là sự tiến triển từ lúc được định nghĩa, qua được lập kế hoạch, được yêu cầu, 
tới đang được thực hiện) được gọi là một “chu kỳ nghiệp vụ” để phân biệt với “vòng 
đời” của một thực thể hành động đơn nhất. Các thực thể Hành động liên quan tạo ra 
“chu kỳ nghiệp vụ” đó được liên kết qua lớp ActRelationship (Quan hệ hành động). 

A.6 Các tiêu chuẩn về Kiểu dữ liệu và Từ vựng 

Các định nghĩa về lớp, thuộc tính và các quan hệ của RIM cung cấp chi tiết về ý 
nghĩa logic, nhưng tiêu chuẩn đầy đủ đòi hỏi có tiêu chuẩn về kiểu dữ liệu và từ vựng. 
Kiểu dữ liệu xác định các giá trị được cho phép của các thuộc tính và các giá trị này 
“có nghĩa” gì. Do đó, các kiểu dữ liệu là các khối cấu trúc cơ bản định hình (và giới 
hạn) mọi ngữ nghĩa có thể được biểu diễn trong mô hình RIM. Với HL7 Phiên bản 3, 
các đặc tả kiểu dữ liệu được trình bày trong Đặc tả trừu tượng về các Kiểu dữ liệu và 
trong Tiêu chuẩn về Công nghệ có thể triển khai các Kiểu dữ liệu cho XML Phiên bản 
3. Bản tóm tắt các kiểu dữ liệu được trình bày trong Phụ lục B. 

Các tiêu chuẩn về từ vựng cho các thuộc tính bao gồm sự gán miền mặc định, 
và một “sức mạnh mã hóa”. Các miền từ vựng được định nghĩa tường minh trong Các 
miền từ vựng. Chúng ghi lại các cách biểu diễn tham chiếu lẫn nhau và thay thế lẫn 
nhau giữa các hệ thống mã hóa, trong khi vẫn theo dõi các khái niệm logic được biểu 
diễn bởi mỗi mã. Mỗi thuộc tính được mã hóa chỉ có thể được biểu diễn qua các Miền 
từ vựng cụ thể. 

Sức mạnh mã hóa (Coding strength) là một đặc tính được mã hóa của một 
thuộc tính xác định người dùng của tiêu chuẩn HL7 phiên bản 3 có thể thông tin một 
giá trị được mã hóa mà không thuộc miền được định nghĩa hay không. Mỗi giá trị như 
vậy được gọi là một “ngoại lệ” của miền từ vựng. Sức mạnh mã hóa có thể có một 
hoặc hai giá trị. Mã hóa có ngoại lệ (CWE) cho phép người dùng cuối gửi một thuật 
ngữ trong hệ thống mã hóa địa phương thay cho một thuật ngữ trong miền chính 



thống. Được mã hóa, không có ngoại lệ (CNE) chỉ rằng các thực thể thông tin chỉ có 
thể chứa các mã có trong miền từ vựng giới hạn thuộc tính. 

A.7 Phương pháp luận và mô hình RIM của HL7 Phiên bản 3  

Tóm lại, động cơ chính để phát triển mô hình RIM là mong muốn định nghĩa rõ 
ràng các yếu tố dữ liệu khác nhau và các quan hệ tạo nên không gian thông tin y tế. 
Một sản phẩm tự nhiên trực tiếp của việc nỗ lực giải thích kiến thức này là khả năng 
tái sử dụng khái niệm đó trong các bản tin y tế. Quá trình hoàn chỉnh để định nghĩa 
một bản tin đã được định nghĩa và bàn luận trong tài liệu Hướng dẫn Phiên bản 3 và 
Khung định nghĩa bản tin HL7 (MDF) đi kèm. Các bước cơ bản bao gồm định nghĩa 
và ghi lại các nhu cầu trao đổi dữ liệu (ví dụ một bộ các bản tin để hỗ trợ một quá trình 
y tế hoặc hành chính cụ thể) thông qua một Bảng tường thuật, lựa chọn/giới hạn của 
RIM đến các lớp và thuộc tính cần thiết để tạo ra bản tin cho trước, và sau đó áp dụng 
các giới hạn bổ sung về số lượng và các giá trị có thể có của mỗi thuộc tính. 

Tham khảo thêm Tài liệu Hướng dẫn của HL7 Phiên bản 3 và MDF để có thêm 
thông tin. 

B. Phụ lục – Tóm tắt các kiểu dữ liệu của Phiên bản 3 

B.1 Tổng quan về các Kiểu dữ liệu (Data Types) 

Bảng sau tóm tắt định nghĩa của mỗi kiểu dữ liệu dùng trong mô hình RIM. Đặc 
tả các kiểu dữ liệu hoàn chỉnh có trong tài liệu Các kiểu dữ liệu trừu tượng của HL7 – 
Phiên bản 3. 

Bảng 1: Tổng quan về các kiểu dữ liệu của HL7 Phiên bản 3 

Tên 
Ký 

hiệu Mô tả 

DataValue 
(Giá trị dữ liệu) 

ANY 

Xác định các đặc tính cơ bản của mọi giá trị dữ liệu. Đây 
là một loại trừu tượng, nghĩa là không có giá trị nào có 
thể chỉ là giá trị dữ liệu mà không thuộc về một kiểu cụ 
thể. Mọi kiểu cụ thể đều là một chuyên biệt hóa của kiểu 
Giá trị dữ liệu trừu tượng chung này. 

Boolean BL 

Kiểu Boolean đại diện cho các giá trị của logic hai giá trị. 
Giá trị Boolean có thể là true (đúng) hoặc false (sai), hoặc 
một trong hai giá trị có thể là NULL 

Encapsulated Data 
(Dữ liệu được đóng gói) 

ED 

Dữ liệu được dự định chủ yếu chính dành cho việc diễn 
giải của người hoặc dành cho các xử lý khác của máy tính 
bên ngoài phạm vi của HL7. Nó bao gồm ngôn ngữ viết 
có định dạng hoặc không có định dạng, dữ liệu đa phương 



Tên 
Ký 

hiệu 
Mô tả 

tiện, hoặc các thông tin có cấu trúc đã được xác định bởi 
một tiêu chuẩn khác (ví dụ, XML – chữ ký). Thay vì chứa 
dữ liệu đặc tả, kiểu dữ liệu ED cũng có thể chỉ chứa một 
đường liên kết tham chiếu (xem TEL). Cần lưu ý rằng 
kiểu dữ liệu ST là một chuyên biệt hóa của kiểu dữ 
liệu ED khi loại phương tiện của ED là text/plain (văn 
bản/đơn giản). 

Character String 
(Chuỗi ký tự) 

ST 

Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự đại diện cho dữ liệu dạng văn 
bản, chủ yếu để dùng cho máy tính xử lý (ví dụ sắp xếp, 
truy vấn, lập chỉ mục, v.v.). Được dùng cho tên, ký hiệu, 
và các biểu thức chính thống.  

Concept Descriptor 
(Mô tả khái niệm) 

CD 

Kiểu dữ liệu mô tả khái niệm biểu diễn mọi loại khái 
niệm thường bằng cách gán một mã đã được xác định 
trong một hệ thống mã. Dữ liệu mô tả khái niệm có thể 
chứa văn bản hoặc cụm từ gốc dùng làm cơ sở để mã hóa 
và một hoặc nhiều dạng chuyển dịch sang các hệ thống 
mã hóa khác nhau. Dữ liệu mô tả khái niệm cũng có thể 
chứa các từ hạn định để mô tả, ví dụ khái niệm “bàn chân 
trái” là một thuật ngữ được phối hợp sau xây dựng từ mã 
chính là “BÀN CHÂN” và từ hạn định là “TRÁI”. Trong 
các trường hợp ngoại lệ, dữ liệu mô tả khái niệm không 
cần chứa mã mà chỉ có văn bản gốc mô tả khái niệm.  

Coded Simple Value 
(Giá trị đơn giản được 

mã hóa) 
CS 

Dữ liệu được mã hóa theo hình thức đơn giản nhất, khi 
chỉ có mã và tên hiển thị không được xác định trước. Hệ 
thống mã và phiên bản hệ thống mã được cố định bởi ngữ 
cảnh mà giá trị CS xảy ra. CS được dùng cho các thuộc 
tính được mã hóa mà chỉ có một bộ giá trị được HL7 định 
nghĩa trước.  

Coded With 
Equivalents 

(Được mã hóa có tương 
đương) 

CE 

Dữ liệu được mã hóa bao gồm một giá trị mã hóa (CV) và 
có thể có thêm (các) giá trị được mã hóa từ các hệ thống 
mã hóa khác định danh cùng khái niệm. Được sử dụng 
khi có thể có các mã thay thế nhau cùng tồn tại. 

Character String with 
Code 

(Chuỗi ký tự có mã) 
SC 

Một Chuỗi ký tự mà có thể có một mã đi kèm. Phải luôn 
có văn bản diễn giải nếu có mã. Mã thường là một mã địa 
phương. 



Tên 
Ký 

hiệu 
Mô tả 

Instance Identifier 
(Định danh thực thể) 

II 

Một định danh xác định duy nhất một vật thể hoặc đối 
tượng. Ví dụ như định danh đối tượng cho các đối tượng 
của HL7 RIM, mã số bệnh án, ID chỉ định, ID hạng mục 
trong danh mục dịch vụ, Số định danh phương tiện giao 
thông (VIN), v.v. Định danh thực thể được xác định dựa 
trên các định danh đối tượng của ISO. 

Telecommunication 
Address 

(Địa chỉ viễn thông) 
TEL 

Một số điện thoại (giọng nói hoặc fax), địa chỉ email, 
hoặc một địa chỉ định vị khác cho một nguồn lực để có 
thể liên lạc bởi một thiết bị viễn thông. Địa chỉ được xác 
định như một dữ liệu Định vị nguồn lực toàn cầu (URL) 
được hạn định bởi đặc tả thời gian và các mã sử dụng để 
giúp quyết định sử dụng địa chỉ nào tại một thời điểm và 
cho một mục đích đã định trước.   

Postal Address 
(Địa chỉ bưu điện) 

AD 

Địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ nhà hay địa chỉ văn phòng. 
Là một chuỗi các thành phần của địa chỉ, như tên phố 
hoặc hòm thư bưu điện, thành phố, mã bưu điện, nước, 
vv. 

Entity Name 
(Tên đối tượng) 

EN 

Tên của một người, tổ chức, địa điểm hoặc sự vật. Một 
chuỗi các thành phần của tên, như tên hoặc họ, tiền tố, 
hậu tố, v.v. Ví dụ các giá trị tên đối tượng như “Jim Bon 
Walton, Jr.”, “Công ty Health Level Seven”, “Hồ Tahoe”, 
v.v. Tên một đối tượng có thể đơn giản chỉ là một chuỗi 
ký tự hoặc cũng có thể chứa nhiều thành phần của tên đối 
tượng như “Jim”, “Bob”, “Walton”, và “Jr.”, “Health 
Level Seven” và “Công ty”, “Hồ” và “Tahoe”.  

Trivial Name 
(Tên thông thường) 

TN 

Giới hạn của tên đối tượng, là một chuỗi ký tự đơn giản 
dùng để chỉ tên đơn giản của sự vật và địa điểm. 

Person Name 
(Tên người) 

PN 

Tên của một người. Là một chuỗi có thứ tự các thành 
phần của tên, như tên, họ, tiền tố, hậu tố, v.v. 

Organization Name 
(Tên tổ chức) 

ON 

Tên của một tổ chức. Là chuỗi có thứ tự các thành phần 
của tên. 

Integer Number 
(Số nguyên) 

INT 

Các số nguyên (-1,0,1,2, 100, 3398129, v.v.) là các số 
chính xác, kết quả của hoạt động đếm hoặc liệt kê. Số 
nguyên là rời rạc, tập hợp các số nguyên là vô cùng 



Tên 
Ký 

hiệu 
Mô tả 

nhưng đếm được. Không có giới hạn bất kỳ nào được áp 
đặt cho dãy các số nguyên. Hai sắc thái NULL/rỗng được 
xác định cho dương vô cùng và âm vô cùng. 

Real Number 
(Số thực) 

REAL 

Là các phân số. Thường được dùng khi đo, ước tính, hoặc 
tính toán số lượng từ các số thực. Cách biểu diễn tiêu biểu 
là số thập phân, khi các số trong các số hạng thập phân 
chính được biết chính xác.  

Ratio 
(Tỷ lệ) 

RTO 

Là số lượng được cấu trúc theo dạng thương số của số 
lượng tử số chia cho số lượng mẫu số. Các thừa số chung 
trong tử số và mẫu số không được tự động gạch đi. Kiểu 
dữ liệu RTO hỗ trợ độ chuẩn (ví dụ “1:128”) và các số 
lượng khác phát sinh từ phòng xét nghiệm thực sự biểu 
diễn các tỷ lệ. Tỷ lệ không đơn giản là “các con số có cấu 
trúc”, đặc biệt là các giá trị đo huyết áp (ví dụ “120/60”) 
không phải là tỷ lệ. Trong nhiều trường hợp, nên sử dụng 
kiểu dữ liệu REAL thay cho RTO.  

Physical Quantity 
(Số lượng vật lý) 

PQ Một số lượng có đơn vị thể hiện một kết quả đo đạc 

Monetary Amount 
(Số tiền) 

MO 

Số tiền là một số lượng biểu diễn số tiền với một loại tiền 
tệ nào đó. Loại tiền tệ là đơn vị mà số tiền được thể biện 
tại các vùng kinh tế khác nhau. Trong khi số tiền là một 
loại số lượng đơn (tiền), thì tỷ giá hối đoái giữa các đơn 
vị tiền khác nhau lại thay đổi. Đây là sự khác biệt chính 
giữa số lượng vật lý và số tiền, và là lý do tại sao đơn vị 
tiền tệ lại không phải là đơn vị vật lý. 

Point in Time 
(Điểm thời gian) 

TS 

Là số lượng xác định một điểm trên trục thời gian tự 
nhiên. Điểm thời gian thường được biểu diễn ở dạng một 
biểu thức biểu diễn lịch. 

Set 
(Tập hợp) 

SET 

Là giá trị chứa các giá trị tách biệt khác không theo một 
trật tự cụ thể 

Sequence 
(Chuỗi có thứ tự) 

LIST 

Là giá trị chứa các giá trị tách biệt khác theo một trật tự 
xác định. 

Bag BAG An unordered collection of values, where each value can 



Tên 
Ký 

hiệu 
Mô tả 

(Túi) be contained more than once in the bag. 
Là một tập hợp không có trật tự của các giá trị, trong đó 
mỗi giá trị có thể xuất hiện nhiều hơn 1 lần trong túi. 

Interval 
(Khoảng cách) 

IVL 

Tập hợp các giá trị nối tiếp nhau của một kiểu dữ liệu dựa 
trên trật tự 

History 
(Lịch sử) 

HIST 

Tập hợp các giá trị dữ liệu tuân thủ loại hạng mục lịch sử 
(HXIT) (tức là, có đặc tính thời gian hiệu lực). Thông tin 
lịch sử không bị giới hạn ở quá khứ, các giá trị dự kiến 
trong tương lai cũng có thể xuất hiện. 

Uncertain Value – 
Probabilistic 

(Giá trị không chắc 
chắn –có xác suất) 

UVP 

Một phần mở rộng kiểu dữ liệu chung được dùng để chỉ 
một xác suất thể hiện niềm tin của tác giả thông tin về 
tính đúng đắn của giá trị được đưa ra. 

Parametric Probability 
Distribution 

(Phân bổ xác suất theo 
tham số) 

PPD 

Một phần mở rộng kiểu dữ liệu chung xác định tính 
không chắc chắn của dữ liệu định lượng dùng một hàm 
phân bổ và các tham số. Ngoài các tham số cụ thể của 
phân bố, một giá trị trung bình (giá trị mong đợi) và một 
độ lệch chuẩn luôn được cung cấp để giúp duy trì một 
mức độ liên kết vận hành tối thiểu nếu các ứng dụng tiếp 
nhận không thể làm việc với một phân bổ xác suất nhất 
định. 

General Timing 
Specification 

(Đặc tả thời gian 
chung) 

GTS 

A set of points in time, specifying the timing of events 
and actions and the cyclical validity-patterns that may 
exist for certain kinds of information, such as phone 
numbers (evening, daytime), addresses (so called 
"snowbirds," residing in the south during winter and north 
during summer) and office hours. 
Là một tập hợp các điểm thời gian, xác định thời gian của 
các sự kiện và hoạt động và các cấu trúc lặp theo chu kỳ 
có thể có của một số loại thông tin, ví dụ số điện thoại 
(liên lạc ban đêm, ban ngày), địa chỉ (còn gọi là “chim 
tuyết”, ở miền Nam trong mùa đông và miền Bắc trong 
mùa hè) và giờ công sở. 
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