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A  

Abstract Message 

Bản tin vắn tắt 

Mức định nghĩa cơ bản trong HL7 là định nghĩa bản tin 

vắn tắt kết hợp với một sự kiện kích hoạt cụ thể. Định 

nghĩa bản tin vắn tắt bao gồm các trường dữ liệu sẽ 

được gửi đi trong bản tin, các bản tin hồi đáp hợp lệ, 

và cách xử lý các lỗi ở cấp độ ứng dụng hoặc sự cố bên 

dưới của hệ thống thông tin. Một bản tin vắn tắt của 

HL7 được định nghĩa theo các phân đoạn và các 

trường dữ liệu HL7, như đã được mô tả trong Mục 

2.4.8. 

Abstract Syntax Notation One 

(ASN.1) 

Chú giải cú pháp trừu tượng 

phiên bản 1 (ASN.1) 

ASN.1 là một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu cho phép 

biểu diễn các định nghĩa thông thường của cấu trúc 

thông tin theo dạng không phụ thuộc bất kỳ hạn chế 

triển khai nào. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các 

cấu trúc thứ bậc phức tạp từ các loại nguyên thủy cơ 

bản. 

ACK Bản tin xác nhận Báo nhận chung. Bản tin ACK được sử 

dụng để phản hồi cho một bản tin khi có lỗi ngăn cản 

ứng dụng xử lý hoặc khi ứng dụng không xác định một 

loại bản tin đặc biệt nào để phản hồi. 

Acknowledgment - Accept Level 

Phản hồi Báo nhận – Mức độ 

chấp nhận 

Hệ thống tiếp nhận cam kết lưu trữ an toàn bản tin 

theo cách giải phóng hệ thống gửi khỏi mọi nghĩa vụ 

gửi lại bản tin. Phản hồi được gửi lại hệ thống khởi 

phát để thông báo đã tiếp nhận thành công và lưu trữ 

thông tin an toàn. 
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Acknowledgment - Application 

Level 

Phản hồi Báo nhận – Mức độ 

ứng dụng 

Ứng dụng phù hợp trên hệ thống tiếp nhận nhận được 

giao dịch và xử lý thành công. Hệ thống tiếp nhận gửi 

một phản hồi phụ thuộc ứng dụng cho hệ thống khởi 

phát. 

ACR/NEMA Hiệp hội X-quang Mỹ và Hiệp hội các nhà sản xuất điện 

tử quốc gia. Hội X-quang Mỹ đã thiết lập quan hệ với 

Hiệp hội các nhà sản xuất điện tử quốc gia năm 1982 

để phát triển một bộ tiêu chuẩn Ảnh kỹ thuật số và 

Truyền thông trong Y khoa (DICOM). Mục đích của bộ 

tiêu chuẩn này là xúc tiến hình thành một định dạng 

truyền thông hình ảnh kỹ thuật số chung; tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc phát triển và mở rộng các hệ thống 

chụp ảnh, lưu trữ và truyền thông (PACS); cho phép 

tạo ra các cơ sở dữ liệu thông tin chẩn đoán để truy 

cập từ xa; và hỗ trợ đảm bảo khả năng tương thích 

của các thiết bị mới với các hệ thống đã có. Tiêu chuẩn 

hiện thời (Phiên bản 3.0) định nghĩa dữ liệu hình ảnh 

cũng như các thông tin về bệnh nhân, nghiên cứu và 

các cuộc thăm khám cần thiết để truyền tải thông tin 

về bối cảnh của các hình ảnh. Có thể trong tương lai 

NEMA sẽ theo đuổi việc xin phê duyệt cho tài liệu này 

thành một Tiêu chuẩn quốc gia của Mỹ, được ANSI 

công nhận. 

AD Loại dữ liệu địa chỉ. Địa chỉ đường phố hoặc địa chỉ gửi 

thư của một cá nhân hoặc tổ chức 

Addendum Document 

Tài liệu phụ trương/bổ sung 

Phụ trương của một tài liệu đã tồn tại chứa các thông 

tin bổ sung. Tài liệu gốc vẫn được áp dụng và nội dung 

của nó không thay đổi. 

Admission, Discharge and 

Transfer (ADT) Transaction Set 

Bộ giao dịch Nhập viện, Cho ra 

viện và Chuyển chuyên khoa 

(ADT) 

Cho phép truyền các thông tin mới hoặc cập nhật về 

thông tin nhân khẩu học và thông tin thăm khám của 

bệnh nhân. Thông thường, thông tin sẽ được nhập vào 

hệ thống ADT và chuyển tới các hệ thống điều dưỡng, 

phụ trợ và tài chính theo định dạng một bản tin cập 

nhật tự gửi hoặc hồi đáp một truy vấn hướng bản ghi. 
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ADR Bản tin hồi đáp bản tin ADT 

ADT Bản tin Nhập viện, Cho ra viện và Chuyển chuyên khoa 

(ADT) 

Adverse Drug Reaction 

Phản ứng thuốc bất lợi 

Trước khi đưa ra thị trường: Tất cả các phản ứng độc 

hại và không chủ định đối với một sản phẩm thuốc 

liên quan đến liều dùng bất kỳ. 

Sau khi đưa ra thị trường/Tổ chức Y tế thế giới 

(WHO): Một phản ứng với thuốc độc hại và không chủ 

định, xảy ra trong các liều thường dùng trên con 

người để phòng bệnh, chẩn đoán, trị bệnh, hoặc để 

điều chỉnh chức năng sinh lý. 

WHO: Bất kỳ tình trạng không mong muốn nào có thể 

xảy ra trong thời gian điều trị bằng một sản phẩm 

dược nhưng không nhất thiết phải có quan hệ nhân 

quả với sản phẩm đó. 

Sau khi đưa ra thị trường/Mỹ: Bất kỳ ảnh hưởng 

không mong muốn nào có liên quan một cách hợp lý 

với việc sử dụng thuốc có thể xảy ra do một phần của 

tác động dược lý của thuốc hoặc có thể do không 

được dự đoán trước. 

Sau khi đưa ra thị trường/ Liên minh châu Âu: Một 

phản ứng có hại và không chủ định xảy ra tại các mức 

liều thường dùng ở con người để phòng bệnh, chẩn 

đoán, điều trị bệnh hoặc để điều chỉnh các chức năng 

sinh lý. 

Adverse Event/Adverse 

Experience 

Sự kiện bất lợi/Trải nghiệm bất 

lợi 

Trước khi đưa ra thị trường: Bất kỳ sự kiện y khoa 

không mong muốn nào xảy ra ở bệnh nhân hoặc một 

đối tượng điều tra lâm sàng nào được cho dùng một 

sản phẩm dược và không nhất thiết phải có quan hệ 

nhân quả với loại điều trị này. 

Sau khi đưa ra thị trường/Mỹ: Bất kỳ sự kiện bất lợi 

nào có liên quan đến việc sử dụng một loại thuốc trên 

con người, cho dù được hay không được xem là liên 

quan đến thuốc, bao gồm như sau: một sự kiện bất 
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lợi xảy ra trong thời gian sử dụng một loại sản phẩm 

thuốc trong hoạt động nghề nghiệp; một sự kiện bất 

lợi xảy ra do dùng thuốc quá liều; một sự kiện bất lợi 

xảy ra do ngừng sử dụng một loại thuốc; và bất kỳ 

trường hợp nào thất bại trong việc đạt được tác động 

dược lý mong muốn. 

Sau khi đưa ra thị trường/Liên minh châu Âu: Bất kỳ 

trải nghiệm không mong muốn nào xảy ra với một 

bệnh nhân đang được điều trị bằng một sản phẩm 

dược cho dù có được hay không được coi là có liên 

quan đến sản phẩm dược đó. 

ANSI Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Được thành lập từ 

năm 1918, ANSI không tự phát triển các tiêu chuẩn. 

Vai trò của ANSI bao gồm việc điều phối việc nỗ lực 

phát triển tiêu chuẩn tự nguyện tại Mỹ, đóng vai trò 

cơ quan phê duyệt để công nhận các tài liệu được 

phát triển bởi các tổ chức quốc gia khác thành Tiêu 

chuẩn quốc gia Hoa Kỳ, là đại diện của Hoa Kỳ trong 

việc nỗ lực phát triển tiêu chuẩn quốc tế và khu vực, 

và là ngân hàng lưu trữ các thông tin phát triển tiêu 

chuẩn quốc gia và quốc tế. 

ANSI HISPP Tham khảo HISPP 

Application Layer 

Tầng ứng dụng 

Tầng thứ 7 của Mô hình OSI. Chịu trách nhiệm chuyển 

giao thông tin giữa hai ứng dụng trên mạng lưới. Bao 

gồm các chức năng như kiểm tra an ninh, định danh 

hai ứng dụng tham gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng, 

đàm phán về các cơ chế trao đổi và quan trọng nhất là 

khởi tạo các giao dịch trao đổi. Tham khảo mô hình 

OSI.  

Appointment 

Cuộc hẹn 

Cuộc hẹn phản ánh một khung hoặc một nhóm khung 

thời gian đã được đặt trước trên một lịch, liên quan 

đến một hoặc nhiều dịch vụ hoặc nguồn lực. Hai ví dụ 

có thể được đề cập đến là cuộc thăm khám của bệnh 

nhân được xếp lịch tại một phòng khám, và việc đặt 

giữ chỗ trước một thiết bị nhất định (trong trường 
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hợp xét nghiệm cận lâm sàng). 

Archived Document 

Tài liệu lưu trữ 

Một trạng thái mà trong đó tài liệu được lưu trữ trên 

thiết bị ngoại vi (trong mạng nội bộ hoặc thiết bị lưu 

trữ bên ngoài) để truy cập lâu dài. 

ASC X12 Ủy ban tiêu chuẩn được công nhận X12. ASC X12 phát 

triển các tiêu chuẩn dành cho việc trao đổi dữ liệu 

điện tử, được quản lý bởi Hiệp hội Tiêu chuẩn trao đổi 

dữ liệu (DISA), và được công nhận để đệ trình các tài 

liệu lên ANSI xin phê duyệt để trở thành các Tiêu 

chuẩn quốc gia. X12 đã phát triển rất nhiều tiêu chuẩn 

bản tin cho các loại dữ liệu chỉ định, dữ liệu hóa đơn, 

và các tài liệu nghiệp vụ được sử dụng phổ biến khác. 

Tiểu ban bảo hiểm (X12N) đã phát triển một nhóm các 

tài liệu liên quan đến việc truyền tải yêu cầu bồi 

thường bảo hiểm y tế, bao gồm đăng ký/duy trì (834), 

yêu cầu bồi thường bảo hiểm thương tật (837), và 

thanh toán yêu cầu bồi thường bảo hiểm/tư vấn (835). 

Các tài liệu này hiện nay đều chưa được phê duyệt để 

trở thành các Tiêu chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ, mặc dù 

một số tài liệu hiện đã được coi là dự thảo tiêu chuẩn 

để sử dụng thử nghiệm. X12 dự định tiếp tục xin phê 

duyệt các tài liệu này trở thành tiêu chuẩn quốc gia 

Hoa Kỳ trong tương lai. 

ASC X3 Ủy ban tiêu chuẩn được công nhận X12. ASC X3 phát 

triển các bộ tiêu chuẩn chung cho công nghệ thông tin, 

được quản lý bởi Hiệp hội các nhà sản xuất máy tính 

và thiết bị nghiệp vụ (CBEMA), và được công nhận để 

đệ trình các tài liệu lên ANSI xin phê duyệt thành Tiêu 

chuẩn quốc gia của Hoa Kỳ. 

Assessment 

Đánh giá 

Một loại quan sát/kết quả hoặc một bộ các quan 

sát/kết quả do một nhà cung cấp dịch vụ y tế thực 

hiện cho bệnh nhân. Đánh giá phản ánh một tập hợp 

các dữ liệu về bệnh nhân để đánh giá tình trạng hiện 

thời và tiếp diễn của bệnh nhân. Một đánh giá có thể 

mang tính chủ quan hoặc khách quan; đánh giá ban 

đầu hay tiếp theo; lâm sàng hoặc không lâm sàng, 
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chính thức hoặc không chính thức. Ví dụ các thành 

phần của một đánh giá bao gồm chiều cao cân nặng, 

các hệ thống của cơ thể, I&O, các hoạt động cuộc sống 

hàng ngày. Các tiêu chuẩn (ví dụ Mẫu đánh giá sức 

khỏe theo các chức năng của Gordon) và các quy tắc 

được sử dụng để lập bản đánh giá. 

ASTM Hiệp hội Vật liệu và thử nghiệm Hoa Kỳ. ASTM được 

thành lập năm 1898 và được quy định chức năng năm 

1902 là một tổ chức khoa học kỹ thuật để phát triển 

các tiêu chuẩn về tính chất và hoạt động của các vật 

liệu. Chức năng được mở rộng năm 1971 bao gồm các 

sản phẩm, hệ thống và dịch vụ ngoài các vật liệu. 

ASTM là nguồn lực phi chính phủ lớn nhất ở Mỹ về 

tiêu chuẩn, bao gồm hơn 130 ủy ban và xuất bản 

10.000 bộ tiêu chuẩn hàng năm.  

ASTM Committee E31 

Ủy ban ASTM E31 

Ủy ban E31 của ASTM về Khoa học thông tin chăm sóc 

sức khỏe phát triển các tiêu chuẩn về thông tin y tế và 

các hệ thống thông tin y tế. E31 có 11 tiểu ban trong 

lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Năm 1984, nhóm công tác 

AAMSI trở thành tiểu ban E31.11 và đã xuất bản tiêu 

chuẩn E1238, Bộ tiêu chuẩn về việc chuyển giao các 

quan sát lâm sàng giữa các hệ thống độc lập, và hiện 

vẫn được sử dụng bởi hầu hết các phòng xét nghiệm 

lâm sàng được giới thiệu đến. Các tiêu chuẩn trao đổi 

dữ liệu liên quan bao gồm tiêu chuẩn E1394 (Tiêu 

chuẩn chuyển giao thông tin giữa các thiết bị y tế) và 

tiêu chuẩn E1467 (Tiêu chuẩn chuyển giao dữ liệu kỹ 

thuật số về bệnh thần kinh giữa các hệ thống máy tính 

độc lập). Tiểu ban E31.13 tập trung vào các tiêu chuẩn 

báo cáo kết quả xét nghiệm cận lâm sàng. ASTM E31 

đã được ANSI công nhận. 

Authenticated Document 

Tài liệu được chứng thực 

Một trạng thái mô tả một tài liệu hoặc hạng mục nhập 

vào đã được ký thủ công hoặc ký điện tử bởi một 

hoặc nhiều cá nhân chứng nhận tính chính xác của nó. 

Không có sự xác định rõ ràng nào cho biết cá nhân 

được giao nhiệm vụ đã thực hiện việc chứng thực. 
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Trong khi tiêu chuẩn cho phép có nhiều thực thể 

chứng thực, trường hợp điển hình là có một thực thể 

chứng thực duy nhất, thường được thực hiện bởi cá 

nhân được giao nhiệm vụ. 

Auxiliary Application 

Ứng dụng phụ trợ 

Ứng dụng phụ trợ không thực hiện quyền kiểm soát 

cũng như không yêu cầu thay đổi lịch. Nó chỉ quan 

tâm đến việc thu thập thông tin về một lịch cụ thể. Nó 

có thể được coi là một “bên thứ ba quan tâm”, với 

nghĩa nó chỉ quan tâm đến bất kỳ thay đổi nào của 

một lịch cụ thể, mà không quan tâm đến việc thay đổi 

nó hoặc kiểm soát nó theo bất kỳ phương thức nào. 

Nó có thể thu thập thông tin một cách thụ động hoặc 

bị động. Một ứng dụng phụ trợ thu thập thông tin 

một cách bị động bằng cách nhận các cập nhật tự gửi 

từ một ứng dụng xếp lịch. 

  

B  

BAR Bản tin Thêm mới/thay đổi tài khoản ghi hóa đơn. Bản 

tin BAR hỗ trợ gửi dữ liệu từ một ứng dụng nào đó 

(thường là hệ thống đăng ký hoặc hệ thống ADT) đến 

một hệ thống thanh toán chi phí bệnh nhân để thiết 

lập một tài khoản cho bản ghi lập hóa đơn/tài khoản 

phải thu của một bệnh nhân. Rất nhiều phân đoạn dữ 

liệu liên quan đến bản tin này là tùy chọn (thuộc tính 

không bắt buộc). Thuộc tính tùy chọn này cho phép 

các hệ thống cần các trường dữ liệu này để thiết lập 

các giao dịch đáp ứng được yêu cầu của các hệ thống 

nhưng vẫn đáp ứng các yêu cầu của HL7. 

Batteries of Appointments 

Nhóm các cuộc hẹn 

Ví dụ, một hoạt động bao gồm một cuộc hẹn với bộ 

phận chụp X-quang, một cuộc hẹn với chuyên gia, và 

một cuộc hẹn với bác sĩ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

được xếp lịch. 

Battery Từ “battery - bộ/nhóm” được sử dụng trong bộ tiêu 

chuẩn này đồng nghĩa với từ “profile – tập hợp” hoặc 
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Bộ/Nhóm “panel – nhóm”. Mỗi yếu tố quan sát trong một bộ có 

thể là đặc trưng của một hệ thống sinh lý (ví dụ: các 

xét nghiệm chức năng gan), hoặc của nhiều hệ thống 

sinh lý khác nhau. 

Benefits 

Các lợi ích 

Là các dịch vụ phải trả theo một chương trình bảo 

hiểm cụ thể. Chúng cũng được đề cập đến như một 

sản phẩm bảo hiểm, ví dụ như dịch vụ chuyên môn, 

thuốc kê theo đơn, v.v. 

Block 

Khóa 

Một chỉ báo rằng một khung hoặc một bộ khung thời 

gian không có sẵn để phục vụ vì những lý do khác 

ngoài lý do đã có một cuộc hẹn được đặt lịch. 

Book 

Đặt lịch 

Hành động đặt giữ một khung hoặc một bộ khung 

thời gian trên lịch cho một dịch vụ hoặc nguồn lực. 

  

C  

Canceled (Deleted) Document 

Tài liệu bị hủy bỏ (bị xóa bỏ) 

Trạng thái trong đó tài liệu đã được “rút bỏ/loại bỏ” 

khỏi hồ sơ của bệnh nhân mà không có thay thế. 

Hành động này được thực hiện khi tài liệu tạo ra do 

lỗi hoặc gán sai cho bệnh nhân. 

Causal Relationship 

Quan hệ nhân quả 

Khi xảy ra một sự kiện, một sản phẩm có thể bị nghi 

ngờ là nguyên nhân gây ra sự kiện đó nhưng hiếm khi 

chứng minh được đặc biệt vào giai đoạn đầu của dòng 

đời sản phẩm. Một số thông tin nhất định về mối 

quan hệ giữa sản phẩm và sự kiện có thể củng cố 

niềm tin vào mối quan hệ nhân quả giữa sản phẩm và 

sự kiện trong khi một số thông tin khác lại có thể làm 

giảm xác suất tồn tại quan hệ nhân quả. 

Causation 

Nguyên nhân gây ra 

Một khẳng định thực sự làm tăng hoặc làm giảm xác 

suất của một kết quả nhất định. 

CD Loại dữ liệu định nghĩa theo kênh. 

CE Loại dữ liệu Yếu tố được mã hóa. Loại dữ liệu này 
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truyền các mã và văn bản liên quan đến mã. Loại dữ 

liệu này có sáu thành phần như sau: định danh, văn 

bản, tên hệ thống mã hóa, định danh thay thế, văn 

bản thay thế và tên hệ thống mã hóa thay thế.  

CEN Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu (CEN) là tổ chức phát triển 

tiêu chuẩn của khối Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) 

(tương tự với ANSI ở Mỹ). Ủy ban kỹ thuật 251 (TC 

251) là ủy ban của CEN phát triển các tiêu chuẩn về 

khoa học thông tin y khoa. CEN cũng tài trợ cho TC 224 

(các thẻ đọc bằng máy, các giao diện và vận hành của 

thiết bị liên quan). 

CF Loại dữ liệu Yếu tố được mã hóa với loại dữ liệu các 

giá trị được định dạng. Loại dữ liệu này truyền tải các 

mã và các văn bản được định dạng kết hợp với các mã 

đó. 

Child Appointment 

Cuộc hẹn con 

Cuộc hẹn con là cuộc hẹn cấp dưới của một cuộc hẹn 

khác (gọi là cuộc hẹn cha). Ví dụ, một thực thể đơn 

của một cuộc hẹn trong một nhóm các cuộc hẹn lặp đi 

lặp lại là con của nhóm đó. Các cuộc hẹn con cũng có 

thể là cuộc hẹn cha của các cuộc hẹn khác. Ví dụ, nếu 

một bộ các cuộc hẹn được xếp lịch, thì các đơn vị 

thành phần của bộ đó là con của yêu cầu xếp lịch bộ 

cuộc hẹn. Nếu bộ cuộc hẹn lại được xếp lịch như cuộc 

hẹn lặp đi lặp lại, thì mỗi thực thể của bộ cuộc hẹn 

(cha của các đơn vị thành phần) lại là con của yêu cầu 

lặp đi lặp lại ban đầu. 

CK Loại dữ liệu phức hợp có số kiểm tra. Dữ liệu phức 

hợp bao gồm bốn thành phần: một số ID, một số kiểm 

tra, một mã số phản ánh cách sắp xếp số kiểm tra, và 

một ID của cơ sở cấp phát. 

Clinical Information 

Thông tin lâm sàng 

Đề cập đến dữ liệu chứa trong bệnh án của bệnh 

nhân. Dữ liệu có thể bao gồm những thông tin như 

danh sách các vấn đề, kết quả phòng xét nghiệm, các 

thuốc hiện đang dùng, tiền sử gia đình, v.v. Để phục 

vụ mục đích của chương này, thông tin lâm sàng được 
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giới hạn ở các chẩn đoán (DG1), các kết quả được báo 

cáo (OBX/OBR) và các loại dị ứng (AL1). 

Clinical Pathway 

Lộ trình điều trị lâm sàng 

Lộ trình điều trị lâm sàng là một kế hoạch chăm sóc 

chuẩn hóa mà các tiến triển của tình trạng sức khỏe 

được đo lường theo. Lộ trình điều trị lâm sàng được 

áp dụng dựa trên các kết quả đánh giá bệnh nhân. Lộ 

trình điều trị lâm sàng phản ánh thời gian chính xác 

của toàn bộ các hoạt động chăm sóc bệnh nhân được 

dự kiến để đạt được các kết quả tiêu chuẩn mong 

muốn trong khung thời gian được lên kế hoạch. Lộ 

trình điều trị lâm sàng bao gồm tài liệu về các vấn đề, 

các kết quả/mục tiêu mong muốn, và các can 

thiệp/chỉ định lâm sàng. 

Clinical Trial 

Thử nghiệm lâm sàng 

Một nghiên cứu nghiêm ngặt về mặt khoa học cho 

từng kết quả của một quá trình can thiệp y tế nào đó. 

Các thử nghiệm lâm sàng thường bao gồm các điều trị 

y khoa do đó tài liệu này sẽ dùng thuật ngữ 

“treatment – điều trị”, thay cho thuật ngữ rộng hơn là 

“intervention – can thiệp”. Thiết kế một thử nghiệm 

lâm sàng có thể chỉ định một cách ngẫu nhiên và so 

sánh một phương thức tiếp cận điều trị này với một 

phương thức tiếp cận khác, hoặc đưa ra các dữ liệu về 

độ an toàn và tính hiệu quả của một phương thức 

tiếp cận điều trị duy nhất. Thử nghiệm lâm sàng có 

một phác đồ điều trị dành riêng cho tiến trình điều trị 

và/hoặc đánh giá của bệnh nhân. Thông thường có kế 

hoạch thu thập dữ liệu để đo lường sự tuân thủ, tính 

an toàn và các kết quả đầu ra. 

CM Loại dữ liệu phức hợp. Một trường dữ liệu là sự kết 

hợp của các trường dữ liệu có ý nghĩa khác. Mỗi phần 

được gọi là một thành phần dữ liệu. 

CN Loại dữ liệu Số và Tên phức hợp. Một trường dữ liệu 

định danh một cá nhân theo cả hai định dạng giá trị 

mã hóa và với tên theo định dạng văn bản. Thành 

phần dữ liệu đầu tiên là một ID mã hóa theo một bảng 

riêng do địa điểm triển khai định nghĩa (định nghĩa địa 
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phương). Thành phần dữ liệu thứ 2 đến thứ 6 là tên 

của cá nhân dưới dạng một trường dữ liệu PN. Thành 

phần dữ liệu thứ 7 xác định bảng nguồn được sử dụng 

tham chiếu cho thành phần dữ liệu đầu tiên. 

CNE Loại dữ liệu mã hóa không có ngoại lệ. 

Complex Appointments 

Các cuộc hẹn phức tạp 

Ví dụ, các bộ cuộc hẹn tái diễn, hoặc các bộ/nhóm của 

bộ các cuộc hẹn. 

Component Separator 

Dấu phân cách thành phần dữ 

liệu 

Dấu phân cách thành phần dữ liệu được sử dụng để 

phân cách các thành phần dữ liệu cạnh nhau của một 

số trường dữ liệu. Cách sử dụng của nó được mô tả 

trong phần mô tả các trường dữ liệu tương ứng. Ký tự 

phản ánh dấu phân cách thành phần dữ liệu được xác 

định dành cho mỗi loại bản tin như ký tự đầu tiên 

trong trường dữ liệu Các ký tự mã hóa của phân đoạn 

MSH. Nếu không có các cân nhắc khác thì khuyến nghị 

mọi ứng dụng gửi nên sử dụng ký tự ‘^’ là dấu phân 

cách thành phần dữ liệu. Tuy nhiên, mọi ứng dụng 

được yêu cầu phải chấp nhận ký tự bất kỳ chứa trong 

Phân Đoạn tiêu đề bản tin và sử dụng nó để phân tích 

và kiểm tra cú pháp bản tin.  

Composite Document 

Tài liệu tổng hợp 

Tài liệu chứa tài liệu gốc và một hoặc nhiều phụ 

trương bổ sung. 

Computer-Based Patient Record 

Institute, Inc. (CPRI) 

Viện Computer-Based Patient 

Record, Inc (CPRI) 

CPRI là một tổ chức cam kết khởi phát và điều phối các 

hoạt động cần thiết khẩn cấp để tạo thuận lợi và thúc 

đẩy việc sử dụng các bệnh án của bệnh nhân trên nền 

máy tính (bệnh án điện tử) trong hoạt động thông 

thường. CPRI được thành lập từ tháng 01/1992 sau 

báo cáo của Viện của Ủy Ban nghiên cứu bệnh án bệnh 

nhân (Institute of Medicine’s Patient Record Study 

Committee). 

CP Loại dữ liệu giá phức hợp. Trong phiên bản 2.3, thay 

thế cho loại dữ liệu MO. 

CQ Loại dữ liệu số lượng phức hợp bao gồm giá trị đơn vị. 
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Thành phần dữ liệu đầu tiên là một số lượng và thành 

phần dữ liệu thứ hai là đơn vị của số lượng đó. 

CRM Bản tin đăng ký tham gia nghiên cứu lâm sàng. 

CSU Bản tin dữ liệu nghiên cứu tự gửi. 

CWE Loại dữ liệu mã hóa có ngoại lệ. 

CX Loại dữ liệu ID tổng hợp mở rộng có số kiểm tra. Được 

sử dụng để xác định một định danh cùng với các chi 

tiết hành chính liên quan. 

  

D  

Data Fields 

Các trường dữ liệu 

Phụ lục A, từ điển dữ liệu, cung cấp danh sách theo 

thứ tự bảng chữ cái của các thành phần dữ liệu, liệt kê 

các giá trị mã hóa đề xuất, và một bảng tham chiếu 

chéo từ yếu tố dữ liệu đến các phân đoạn dữ liệu. 

Data Schedule 

Lịch dữ liệu 

Các yêu cầu về điều trị, chẩn đoán, thủ thuật, phẫu 

thuật cũng như những ngày đến hạn thu thập dữ liệu, 

được xếp lịch trên một khung thời gian cho hầu hết 

các thử nghiệm lâm sàng. Khi dữ liệu được báo cáo, 

có thể cần phản ánh điểm mốc thời gian trên lịch mà 

chúng đáp ứng. Quá trình kiểm soát chất lượng thử 

nghiệm lâm sàng đòi hỏi phải chú ý đến sự tuân thủ 

giữa lịch của phác đồ điều trị và các bản ghi dữ liệu 

của bệnh nhân. 

Lịch dữ liệu sẽ được chốt bởi các điểm mốc thời gian 

tương ứng với nghiên cứu. Một số dữ liệu có thể đến 

hạn trước và tại thời điểm kết thúc nghiên cứu 

và/hoặc một hoặc nhiều pha của nghiên cứu. Một số 

khác lại là giữa kỳ trong nghiên cứu hoặc giai đoạn 

của nghiên cứu tùy thuộc và các sự kiện trong phác 

đồ điều trị như quản lý điều trị, các khoảng thời gian 

tùy ý được xác định để thực hiện và ghi lại các đánh 

giá, hoặc các mốc y tế nào đó như tái phát bệnh. 
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Thông thường, nhiều thông số dữ liệu sẽ được xếp 

lịch vào cùng một điểm mốc thời gian. Sau đây sẽ có 

một số ví dụ minh họa. 

Data Type 

Loại dữ liệu 

HL7 cung cấp một bộ các loại dữ liệu HL7 đặc biệt. 

Chúng được định nghĩa trong Chương 2. 

Deferred Processing 

Xử lý chậm 

Trong chế độ này hệ thống hồi đáp gửi phản hồi báo 

nhận cho hệ thống khởi phát (hệ thống gửi) với ý 

nghĩa bản tin đã được chứa trong một loại môi trường 

đảm bảo và hệ thống tiếp nhận cam kết sẽ xử lý nó 

trong một khoảng thời gian “hợp lý”, nếu (a) bản tin 

chứa thông tin quan trọng, và (b) không có điều gì 

khiến hành động yêu cầu trong bản tin bị hủy trước 

khi hệ thống hồi đáp xử lý yêu cầu. Cả hai điều kiện 

này đều được kiểm tra tại thời điểm xử lý, chứ không 

phải tại thời điểm báo nhận lần đầu. 

Dependent 

Người phụ thuộc 

Đề cập đến người có quan hệ với một người đăng ký, 

ví dụ vợ/chồng hoặc con. 

DFT Bản tin Giao dịch tài chính chi tiết. Bản tin DFT được 

sử dụng để mô tả một giao dịch tài chính được truyền 

tải giữa các hệ thống. 

DICOM Ảnh số và truyền thông trong Y khoa. Dự thảo tiêu 

chuẩn đang được phát triển bởi ACR/NEMA dành cho 

việc trao đổi các hình ảnh X-quang. Phiên bản 3 của 

DICOM định nghĩa dữ liệu hình ảnh cũng như các 

thông tin về bệnh nhân, nghiên cứu và nghiên cứu cần 

thiết để cung cấp bối cảnh cho các hình ảnh. Phiên bản 

này tích hợp một mô hình dữ liệu hướng đối tượng và 

bổ sung hỗ trợ cho các trao đổi thông tin trong Tiêu 

chuẩn ISO. 

Dictated 

Đã đọc thông tin 

Một trạng thái trong đó thông tin đã được ghi âm 

giọng nói lại nhưng chưa được sao chép lại theo dạng 

văn bản. 

Diet Chế độ ăn bao gồm các mã chế độ dinh dưỡng, thực 



Phụ lục D:  Thuật ngữ 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 15 

Bản cuối  Tháng 2 năm 2014. 

Chế độ dinh dưỡng phẩm bổ sung và thực phẩm ưa thích có hiệu lực tại 

một thời điểm nhất định. Ba thông số này quy định 

thực phẩm mà bệnh nhân sẽ được tiếp nhận. Chế độ 

dinh dưỡng thường không có thời điểm kết thúc được 

ghi rõ để đảm bảo rằng bệnh nhân luôn được nhận 

thức ăn. 

Diet Code 

Mã chế độ dinh dưỡng 

Mã chế độ dinh dưỡng xác định các thực phẩm mà 

bệnh nhân có thể nhận được; bệnh nhân phải có ít 

nhất một mã chế độ ăn để được nhận thức ăn. 

Dietary Orders 

Các chỉ định chế độ dinh dưỡng 

Một chỉ định chế độ dinh dưỡng của bệnh nhân. Một 

bệnh nhân chỉ có thể có một chỉ định chế độ dinh 

dưỡng có hiệu lực tại một thời điểm nhất định. 

DLN Loại dữ liệu Mã Số bằng lái xe. Chứa thông tin về bằng 

lái xe. 

DOC Bản tin phản hồi bằng tài liệu. 

Documented 

Đã lập tài liệu 

Trạng thái trong đó nội dung tài liệu, không phải nội 

dung đọc bằng lời, đã được nhận nhưng chưa được 

chuyển dịch sang định dạng điện tử cuối cùng. Ví dụ 

bao gồm tài liệu giấy, ở dạng viết tay hoặc đánh máy, 

và các dạng điện tử trung gian, chẳn hạn như giọng 

nói-thành-văn bản. 

DR Loại dữ liệu khoảng ngày/thời gian. 

Drug 

Thuốc  

Bất kỳ hợp chất hóa học nào có thể được sử dụng 

trên hoặc cấp phát cho người hoặc động vật như một 

công cụ trợ giúp chẩn đoán, điều trị hoặc ngăn ngừa 

bệnh tật hoặc các tình trạng bất thường khác, để 

giảm đau, hoặc kiểm soát hoặc cải thiện bất kỳ tình 

trạng sinh lý nào (Từ điển y khoa có minh họa của 

Dorland, tái bản lần 27). 

DSR Bản tin hồi đáp bằng hiển thị. 

DT Loại dữ liệu ngày. Luôn có định dạng YYYYMMDD. 
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E  

EAC Bản tin lệnh điều khiển thiết bị tự động hóa. 

EAN Bản tin thông báo thiết bị tự động hóa. 

EAR Bản tin phản hồi thiết bị tự động hóa 

ED Loại dữ liệu đóng gói. Hỗ trợ mã hóa ASCII MIME cho 

các dữ liệu nhị phân. 

EDIFACT Tiêu chuẩn Trao đổi dữ liệu điện tử dành cho Quản lý 

hành chính, Thương mại và Giao thông vận tải 

(EDIFACT) là một bộ các tiêu chuẩn, thư mục và hướng 

dẫn đã được thống nhất trên toàn thế giới dành cho 

các giao dịch điện tử của các dữ liệu có cấu trúc liên 

quan đến thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa các hệ 

thống thông tin máy tính hóa độc lập nhau. 

Tiêu chuẩn cú pháp EDIFACT cơ bản (ISO 9735) được 

chính thức tiếp nhận vào tháng 9 năm 1987.  

Edited Document 

Tài liệu được biên tập 

Tài liệu thay thế cho một tài liệu đã tồn tại trước đó 

nhưng không được công khai đối với việc chăm sóc 

bệnh nhân. 

EDR Phản hồi bằng hiển thị nâng cao 

EI Loại dữ liệu định danh thực thể. 

Eligibility/Coverage 

Tính hợp lệ/phạm vi chi trả 

Đề cập đến khoảng thời gian người đăng ký hoặc 

người phụ thuộc được quyền hưởng các lợi ích. 

Encoding Rules 

Quy tắc mã hóa 

Để xác định cách biểu diễn chính xác của một bản tin 

vắn tắt, người ta áp dụng các quy tắc mã hóa của HL7 

được định nghĩa trong Chương 2 cho định nghĩa vắn 

tắt từ chương định nghĩa giao dịch tương ứng. Mức độ 

này tương ứng gần nhất với các tầng 5 và 6 của ISO. 

Trong thực tế, các quy tắc mã hóa hỗ trợ thiết lập 

phiên cho mỗi bản tin và phản hồi của nó. 

Encounter Đề cập đến cuộc gặp trực tiếp mặt đối mặt giữa người 

được chi trả và nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ cung cấp 
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Cuộc gặp gỡ dịch vụ. 

EQQ Truy vấn dùng ngôn ngữ truy vấn nhúng 

ERP Phản hồi phát lại sự kiện 

Escape Character 

Ký tự escape ‘\’ 

Trong các trường dữ liệu định dạng văn bản (loại dữ 

liệu TX hoặc FT), một ký tự đặc biệt khác là ký tự 

escape ‘\’ được cho phép sử dụng. Bất kỳ ký tự nào 

được cho phép trong một trường dữ liệu TX hoặc FT 

đều có thể đóng vai trò là ký tự escape. Ký tự duy nhất 

đóng vai ký tự escape được quy định khác nhau cho 

mỗi bản tin và là ký tự thứ ba trong trường dữ liệu Các 

ký tự mã hóa của phân đoạn MSH. Trường dữ liệu này 

là tùy chọn. Các ứng dụng không cần dùng ký tự 

escape có thể bỏ qua ký tự này. Nếu bỏ qua các cân 

nhắc khác thì khuyến nghị sử dụng ký tự ‘\’ làm ký tự 

escape cho mọi ứng dụng gửi tin. Tuy nhiên, tất cả các 

ứng dụng đều phải chấp nhận ký tự bất kỳ nào chứa 

trong trường dữ liệu này và dùng nó để phân tích các 

trường dữ liệu văn bản trong bản tin. 

ESR Bản tin phản hồi báo nhận cập nhật trạng thái thiết bị 

tự động hóa. 

ESU Bản tin cập nhật trạng thái thiết bị tự động hóa. 

EUCLIDES EUCLIDES, từ viết tắt từ European CLInical Data 

Exchange Standard (Tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu lâm 

sàng của châu Âu) cung cấp một bộ tiêu chuẩn dành 

cho việc trao đổi dữ liệu phòng xét nghiệm y khoa giữa 

các hệ thống thông tin y tế độc lập và không đồng 

nhất. EUCLIDES được hỗ trợ bởi Ủy ban Các cộng đồng 

châu Âu (CEC DGXIII) trong khuôn khổ Chương trình 

Khoa học thông tin y khoa tiên tiến (AIM) 

Expected Adverse Product 

Reaction 

Phản ứng sản phẩm bất lợi 

được dự kiến  

Các sự kiện được dự kiến là những sự kiện mà kinh 

nghiệm trước đó đã cho thấy có xác suất cao liên 

quan đến sản phẩm và thường được đưa vào trong 

nhãn của sản phẩm.  
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Trước khi đưa ra thị trường: Một phản ứng bất lợi, 

mà bản chất và mức độ nghiêm trọng của nó không 

thống nhất với thông tin sản phẩm tương ứng (ví dụ 

Sổ điều tra của một sản phẩm đang được điều tra 

nghiên cứu và chưa được phê duyệt) 

Sau khi đưa ra thị trường/Mỹ (hiện thời): Không mong 

đợi có nghĩa là một trải nghiệm thuốc bất lợi không 

được liệt kê trong nhãn hàng hiện thời của sản phẩm 

thuốc và bao gồm một sự kiện có thể liên quan về 

mặt triệu chứng hoặc sinh lý bệnh học với một sự kiện 

liệt kê trong nhãn nhưng khác sự kiện này bởi mức độ 

nghiêm trọng hoặc các đặc điểm đặc trưng. 

Sau khi đưa ra thị trường/Mỹ (đề xuất); Bảng dữ liệu 

an toàn chính của hãng nộp đơn xin là một tài liệu do 

hãng lập chứa tất cả các thông tin an toàn liên quan, 

bao gồm các trải nghiệm thuốc bất lợi, mà hãng tin 

rằng cần liệt kê cho thuốc tại tất cả các thị trường mà 

thuốc được bán. Tài liệu này có thể được hãng dùng 

như tài liệu tham khảo mà dựa trên đó một trải 

nghiệm thuốc bất lợi sẽ được đánh giá là không được 

dự kiến hay có dự kiến cho báo cáo định kỳ sau khi 

đưa ra thị trường này. 

Sau khi đưa ra thị trường/Liên minh châu Âu: Cụm từ 

này liên quan đến một phản ứng bất lợi không được 

đề cập trong bất kỳ bản tóm tắt các đặc tính sản 

phẩm nào của EC (SPC). Trong trường hợp không có 

bản SPC của châu Âu, thì là trong một tài liệu quốc tế 

do tổ chức được ủy quyền tiếp thị lập chứa toàn bộ 

các thông tin an toàn tương ứng mà tổ chức được ủy 

quyền tiếp thị tin là cần công bố cho sản phẩm thuốc 

tại tất cả các nước mà thuốc được bán (Bảng dữ liệu 

chăm sóc). 

 Sau khi đưa ra thị trường/WHO: Một phản ứng bất lợi, 

mà bản chất hoặc mức độ nghiêm trọng của nó không 

thống nhất với nhãn sản phẩm trong nước hoặc ủy 

quyền tiếp thị, hoặc được mong đợi từ các đặc điểm 
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của thuốc. 

F  

FC Loại dữ liệu lớp tài chính. Được sử dụng để gán một 

phân lớp tài chính cho một cá nhân. 

Field 

Trường dữ liệu 

Một trường dữ liệu trong tiêu chuẩn HL7 là một chuỗi 

các ký tự được định nghĩa bởi các loại dữ liệu của HL7. 

Field Components 

Các thành phần dữ liệu của 

trường dữ liệu 

Một đầu mục nhập vào của trường dữ liệu có thể có 

các phần hay các thành phần dữ liệu phân biệt. Ví dụ, 

tên của bệnh nhân được ghi lại thành họ, tên, viết tắt 

tên giữa, mỗi thành phần này là một thực thể tách 

biệt được phân cách bằng một dấu phân cách thành 

phần dữ liệu (thành phần con của thành phần trường 

dữ liệu trong astm e 1238-94).  

Field Separator 

Dấu phân cách trường dữ liệu 

Dấu phân cách trường dữ liệu ‘|’ trong tiêu chuẩn HL7 

phân cách hai trường dữ liệu gần nhau trong một 

phân đoạn HL7. Nó cũng phân cách ID phân đoạn từ 

trường dữ liệu thứ nhất trong phân đoạn. Giá trị biểu 

diễn dấu phân cách trường dữ liệu có thể được định 

nghĩa khác nhau cho mỗi bản tin. Bất kỳ ký tự nào là ký 

tự ở vị trí thứ tư trong phân đoạn MSH đều đóng vai 

trò là dấu phân cách trường dữ liệu cho tất cả các 

phân đoạn trong bản tin. Nếu không kể đến các cân 

nhắc khác, khuyến nghị tất cả các ứng dụng gửi nên sử 

dụng ký tự “|” là dấu phân cách trường dữ liệu. Tuy 

nhiên, tất cả các ứng dụng tiếp nhận được yêu cầu 

phải chấp nhận bất kỳ ký tự nào chứa trong vị trí này 

và dùng nó để phân tích và kiểm tra cú pháp bản tin. 

Filler 

Ứng dụng đáp ứng 

Ứng dụng đáp ứng, nghĩa là, thực hiện một yêu cầu 

cung cấp dịch vụ (các chỉ định) hoặc tạo ra một quan 

sát. Ứng dụng đáp ứng cũng có thể khởi phát các yêu 

cầu cung cấp dịch vụ (chỉ định mới), bổ sung các dịch 

vụ cho các chỉ định đã tồn tại, thay thế các chỉ định đã 

có, tạm dừng chỉ định, đình chỉ chỉ định, giải phóng chỉ 

định khỏi lệnh tạm dừng, hoặc hủy các chỉ định đã có. 
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Được gọi là Bên sản xuất theo thuật ngữ của ASTM. 

Bên đáp ứng/bên thực hiện  ** Người, hoặc dịch vụ, tạo ra các quan sát (đáp 

ứng/thực hiện chỉ định) được bên yêu cầu yêu cầu. Từ 

này đồng nghĩa với “bên sản xuất” và bao gồm nhà 

cung cấp các dịch vụ chẩn đoán, dịch vụ y tế và dịch 

vụ chăm sóc sẽ báo cáo các quan sát về bệnh nhân 

của họ. Phòng xét nghiệm cận lâm sàng là nhà sản 

xuất các kết quả xét nghiệm trong phòng xét nghiệm 

(bên đáp ứng/thực hiện chỉ định phòng xét nghiệm), 

dịch vụ điều dưỡng là nhà sản xuất các quan sát các 

dấu hiệu sinh tồn (bên đáp ứng/thực hiện các chỉ định 

đo dấu hiệu sinh tồn), v.v. 

Filler Application 

Ứng dụng xếp lịch 

Vai trò của ứng dụng xếp lịch trong mô hình xếp lịch là 

rất giống với khái niệm ứng dụng đáp ứng trong 

Chương 4, Nhập chỉ định. Một ứng dụng xếp lịch, 

trong mô hình xếp lịch, là ứng dụng “sở hữu” một 

hoặc nhiều lịch cho một hoặc nhiều dịch vụ hoặc 

nguồn lực. Nó đáp ứng các yêu cầu đặt trước các 

khung thời gian cho dịch vụ hoặc nguồn lực mà nó có 

quyền kiểm soát. Nó cũng thông báo cho các ứng 

dụng khác về các hoạt động liên quan đến cuộc hẹn, 

ví dụ đặt lịch mới, chỉnh sửa, hủy bỏ cuộc hẹn, v.v.  

FN Loại dữ liệu họ (một thành phần của họ và tên). Loại 

dữ liệu này cho phép xác dịnh đầy đủ họ của một cá 

nhân. Nếu thích hợp, nó phân biệt họ của bản thân cá 

nhân đó với họ lấy từ vợ/chồng hoặc đối tác gia đình 

của người đó, trong trường hợp tên của cá nhân có 

chứa yếu tố lấy từ các tên này. Nó cũng cho phép bản 

tin phân biệt tiền tố của họ (ví dụ như “van”  hoặc 

“de”) từ thành tố gốc của họ. 

FT Loại dữ liệu văn bản có định dạng. Loại dữ liệu này 

được phát sinh từ loại dữ liệu chuỗi ký tự bằng cách 

cho phép bổ sung các chỉ dẫn định dạng nhúng. Các 

chỉ dẫn này được giới hạn ở các chỉ dẫn bên trong 

không phụ thuộc vào điều kiện mà trường dữ liệu sẽ 

được hiển thị, loại dữ liệu FT hỗ trợ hiển thị văn bản 
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không phụ thuộc vào bề rộng và thiết bị hiển thị. 

  

G  

Goal 

Mục tiêu 

Mục tiêu đề cập đến một mục đích cần đạt được như 

kết quả của các can thiệp chăm sóc sức khỏe được áp 

dụng cho một cá nhân. Mục tiêu được thiết lập trong 

nhiều lĩnh vực của hệ thống chăm sóc sức khỏe, và 

bao gồm các mục tiêu giáo dục, điều chỉnh hành vi, và 

các mục tiêu y tế như giảm sự khó chịu, cải thiện tuần 

hoàn. Mục tiêu được ghi lại thành tài liệu bởi rất 

nhiều các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau 

như bác sĩ, y tá, các nhà trị liệu hô hấp và các nhà trị 

liệu khác. Mục tiêu được xác định trong các cuộc 

thăm khám của bệnh nhân và có thể trải dài trong 

một hoặc nhiều cuộc thăm khám, gặp gỡ, hoặc các 

giai đoạn chăm sóc sức khỏe. 

Guarantor 

Người bảo lãnh 

Đề cập đến cá nhân có trách nhiệm tài chính đối với 

việc chi trả cho một tài khoản của bệnh nhân. 

  

H  

HD Loại dữ liệu định danh phân cấp 

Health Care Provider 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế 

Đề cập đến cá nhân được cấp phép, được chứng nhận 

hoặc được pháp luật cho phép thực hiện việc chăm 

sóc sức khỏe trong hoạt động kinh doanh hoặc hành 

nghề thường ngày, bao gồm cả cơ sở y tế. 

HISB Ban Tiêu chuẩn Khoa học thông tin y tế của Viện Tiêu 

chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI HISB) cung cấp một diễn 

đàn cộng đồng mở cho việc điều phối tình nguyện viên 

của các tiêu chuẩn Khoa học thông tin y tế giữa tất cả 

các tổ chức phát triển tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Tất cả 

các nhà phát triển tiêu chuẩn Khoa học thông tin y tế 

lớn tại Mỹ đều tham gia vào ANSI HISB. ANSI HISB có 
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38 thành viên có quyền bỏ phiếu và hơn 100 thành 

viên tham dự, bao gồm các tổ chức được ANSI công 

nhận và các tổ chức phát triển tiêu chuẩn khác, các tổ 

chức nghề nghiệp, hiệp hội thương mại, các công ty tư 

nhân, cơ quan liên bang, và các tổ chức khác. 

HISPP Hội đồng kế hoạch tiêu chuẩn Khoa học thông tin y tế. 

HISPP được thành lập vào đầu năm 1992. HISPP chịu 

trách nhiệm điều phối công tác của các nhóm tiêu 

chuẩn trao đổi dữ liệu y tế và Khoa học thông tin y tế 

(ví dụ HL7) và các nhóm tiêu chuẩn khác liên quan (ví 

dụ ASC X12) nhằm hướng đến việc đạt được sự phát 

triển của một bộ các tiêu chuẩn hợp nhất không dư 

thừa, không mâu thuẫn, tương thích với các môi 

trường trao đổi thông tin theo và không theo ISO. 

HISPP cũng tương tác với và cung cấp thông tin cho 

CEN/TC251 theo hướng phối hợp và tìm kiếm phương 

hướng phát triển các tiêu chuẩn quốc tế (ví dụ ISO). 

HL7 Health Level Seven (HL7 – Y tế tầng 7) là một giao thức 

ứng dụng dành cho việc trao đổi dữ liệu điện tử trong 

các môi trường y tế. Giao thức HL7 là một tập hợp các 

định dạng tiêu chuẩn xác định việc thực hiện các kết 

nối giao tiếp giữa các ứng dụng máy tính của các nhà 

cung cấp khác nhau. Giao thức trao đổi thông tin này 

cho phép các cơ sở y tế trao đổi những bộ dữ liệu chủ 

chốt giữa các hệ thống ứng dụng khác nhau. Tính linh 

hoạt được tích hợp trong giao thức cho phép tương 

thích với các bộ dữ liệu chuyên biệt hóa tùy thuộc các 

nhu cầu riêng của từng cơ sở.  

HL7 Batch Protocol 

Giao thức nhóm gói tin của HL7 

Giao thức được sử dụng để truyền một nhóm gồm các 

bản tin HL7. Giao thức sử dụng các phân đoạn FHS, 

BHS, BTS và FTS để mô tả nhóm tin. 

Holder of Marketing 

Authorization (HMA) 

Tổ chức có thẩm quyền tiếp thị 

(HMA) 

Tổ chức nắm quyền đưa sản phẩm ra thị trường. Đây 

thường là tổ chức sản xuất ra sản phẩm. 
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I  

ID Loại dữ liệu Giá trị được mã hóa. Giá trị của trường dữ 

liệu này tuân theo các quy tắc định dạng của trường 

dữ liệu ST ngoại trừ việc nó được lấy ra từ một bảng 

các giá trị hợp lệ. Ví dụ các trường ID bao gồm tôn 

giáo và giới tính.  

IEEE 

 

Viện Kỹ thuật điện và điện tử. IEEE được ANSI công 

nhận để đệ trình các tài liệu xin phê duyệt thành Tiêu 

chuẩn quốc gia Hoa Kỳ. Tiểu ban P1073 của IEEE phát 

triển các tiêu chuẩn cho Khoa học thông tin y tế: 

MEDIX (P1157) và MIB (P1073). 

IEEE MEDIX Ủy ban Trao đổi dữ liệu y tế IEEE P1157 (MEDIX). 

MEDIX được tổ chức vào năm 1987 để dự thảo một 

bản tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống máy 

tính của bệnh viện. Ủy ban MEDIX tập trung phát triển 

một bộ tiêu chuẩn dành cho các giao dịch kết nối giao 

tiếp giữa các hệ thống bệnh viện dựa trên các tiêu 

chuẩn ISO cho cả bảy tầng của mô hình tham chiếu 

OSI. Ủy ban đề xuất sử dụng tiêu chuẩn ASN.1 để quy 

định nội dung bản tin cũng như mã hóa các bản tin 

tiêu chuẩn. IEEE cũng phát triển kênh truyền thông tin 

y tế tiêu chuẩn (MIB; IEEE P1073) để trao đổi thông tin 

giữa các thiết bị và máy tính phục vụ chăm sóc y tế 

nguy kịch. 

IEEE MIB Ủy ban kênh truyền thông tin y tế IEEE. Tiểu ban của 

IEEE (P1073) phát triển các tiêu chuẩn kết nối, trao đổi 

thông tin giữa các thiết bị theo dõi/giám sát bệnh 

nhân và các hệ thống máy tính. 

In Progress/Assigned Document 

Đang xử lý/Đã giao tài liệu 

Một thay đổi trạng thái của luồng công việc trong đó 

người tiếp nhận đã bàn giao tài liệu cho nhân sự thực 

hiện nhiệm vụ ghi chép lại. Tài liệu sẽ duy trì trạng 

thái này cho đến khi tài liệu đã được ghi chép xong. 
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Incomplete Document 

Tài liệu chưa hoàn chỉnh 

Trạng thái mà trong đó có thông tin được biết là bị 

thiếu trong tài liệu đã được chép lại.  

INR Bản tin yêu cầu cấp danh sách các thiết bị tự động 

hóa. 

INU Bản tin cập nhật danh sách các thiết bị tự động hóa. 

IS Loại dữ liệu giá trị được mã hóa dành cho các bảng do 

người dùng định nghĩa. 

ISO Tổ chức tiêu chuẩn thế giới. Một tổ chức tình nguyện, 

không hiệp ước được thành lập năm 1949 để thúc đẩy 

phát triển các tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức phát triển 

Mô hình tham chiếu ISO dành cho việc kết nối giao 

tiếp các hệ thống mở (Mô hình OSI), một phương thức 

tiếp cận tiêu chuẩn cho việc thiết kế mạng lưới đưa 

vào tính mô-đun bằng cách phân chia hệ thống các 

chức năng phức tạp thành các chức năng độc lập, dễ 

quản lý hơn (các tầng). 

  

J  

JCC Loại dữ liệu lớp/mã nghề nghiệp. Loại dữ liệu này 

chứa mã nghề nghiệp của cá nhân. 

  

L  

Legally Authenticated 

Document 

Tài liệu đã được chứng thực 

hợp pháp 

Trạng thái mà trong đó tài liệu hoặc hạng mục nhập 

đã được ký tay hoặc ký điện tử bởi cá nhân chịu trách 

nhiệm pháp lý về tài liệu hoặc hạng mục nhập đó. Đây 

là trạng thái hoàn thiện nhất trong quá trình của 

luồng công việc. 

Level Seven 

Tầng thứ 7 

Tầng thứ 7 đề cập đến tầng cao nhất trong mô hình 

trao đổi thông tin của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) 

dành cho việc Kết nối liên hệ thống các hệ thống mở 

(OSI) – tức tầng ứng dụng. Các vấn đề trong tầng ứng 
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dụng gồm việc định nghĩa dữ liệu được trao đổi, xác 

định thời gian cho việc trao đổi, và thông tin về các lỗi 

nhất định cho ứng dụng. 

Tầng thứ 7 hỗ trợ các chức năng như kiểm tra an ninh, 

định danh của những bên tham gia, kiểm tra tính sẵn 

sàng, những cơ chế đàm pháp trao đổi, và rất quan 

trọng là định dạng cấu trúc trao đổi dữ liệu. 

Local-Area Network (LAN) 

Mạng cục bộ (LAN) 

Một hạ tầng truyền tải dữ liệu khối lượng lớn do 

người dùng sở hữu, người dùng vận hành kết nối 

nhiều thiết bị thông tin (ví dụ máy tính, thiết bị đầu 

cuối, thiết bị xử lý văn bản, máy in, và các bộ lưu trữ 

khối lượng lớn) trong một tòa nhà hoặc một khuôn 

viên gồm các tòa nhà. 

LSR Bản tin yêu cầu ghi nhật ký máy/dịch vụ của các thiết 

bị tự động hóa 

LSU Bản tin cập nhật nhật ký máy/dịch vụ của các thiết bị 

tự động. 

  

M  

MA Kiểu dữ liệu mảng đa kênh 

Master Files 

Các danh mục dùng chung 

Bộ các danh mục tham chiếu chung được sử dụng bởi 

một hoặc nhiều hệ thống ứng dụng. Các danh mục 

tham chiếu chung này cần được đồng bộ hóa trên các 

ứng dụng khác nhau tại một địa điểm triển khai nhất 

định. Các giao dịch Thông báo danh mục dùng chung 

cung cấp một phương thức để duy trì sự đồng bộ hóa 

này. 

Master Files Notification 

transactions 

Các giao dịch thông báo danh 

mục dùng chung 

Các giao dịch thông báo danh mục dùng chung hỗ trợ 

thông báo các thay đổi cho các danh mục dùng chung 

khác nhau giữa các hệ thống theo phương thức trực 

tuyến hoặc theo nhóm bản tin, và cho phép sử dụng 

phương thức phản hồi báo nhận cơ bản hoặc nâng 
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cao, cũng như phương thức phản hồi báo nhận ứng 

dụng trì hoãn.  

MCF Bản tin phản hồi báo nhận bị trì hoãn. Bản tin này tồn 

tại trong bộ tiêu chuẩn chỉ để tương thích ngược với 

các phiên bản trước. Nó được sử dụng như một phần 

của giao thức tạo ra định dạng chung cho bản tin phản 

hồi báo nhận mức ứng dụng không đồng bộ.  

MDM Bản tin Quản lý tài liệu y khoa. 

Medical Device: 

Thiết bị y tế 

Những dụng cụ/thiết bị được sáng chế để sử dụng 

hoặc đã được sử dụng trong chẩn đoán (ống thông 

mạch), điều trị (máy trị liệu bằng phương pháp nhiệt) 

hoặc để phòng ngừa bệnh tật hoặc các tình trạng bất 

thường khác, để giảm đau hoặc kiểm soát hoặc cải 

thiện bất kỳ tình trạng sinh lý nào, bao gồm các dụng 

cụ và thiết bị cấy ghép (van tim nhân tạo, thiết bị tạo 

nhịp, các bộ phận giả phần hông – háng) 

MEDIX Tham khảo IEEE MEDIX 

Message 

Bản tin 

Bản tin là đơn vị hạt nhân của dữ liệu được chuyển 

giao giữa các hệ thống. Nó bao gồm một nhóm các 

phân đoạn được sắp xếp theo một trật tự nhất định. 

Mỗi bản tin có một loại bản tin định nghĩa mục đích 

của nó. Ví dụ, loại bản tin ADT được sử dụng để truyền 

tải các phần dữ liệu ADT của bệnh nhân từ hệ thống 

này đến hệ thống khác. Một mã bao gồm ba ký tự 

chứa trong mỗi bản tin xác định loại của bản tin đó. 

Message Delimiters 

Các ký tự phân cách của bản tin 

Khi xây dựng một bản tin, các ký tự nhất định được sử 

dụng. Chúng bao gồm ký tự kết thúc phân đoạn, ký tự 

phân cách trường dữ liệu, ký tự phân cách thành phần 

dữ liệu, ký tự phân cách các thành phần dữ liệu con, 

ký tự lặp lại, và ký tự escape ‘\’. 

Message Type 

Loại bản tin 

Mỗi bản tin có một loại bản tin định nghĩa mục đích 

của nó. Ví dụ, loại Bản tin ADT được sử dụng để truyền 

tải các phần dữ liệu ADT của bệnh nhân từ hệ thống 

này qua hệ thống khác. Một mã bao gồm 3 ký tự chứa 
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trong mỗi bản tin xác định loại của bản tin đó. 

MFD Bản tin phản hồi báo nhận ứng dụng bị trì hoãn dành 

cho danh mục dùng chung. 

MFK Bản tin phản hồi báo nhận ứng dụng dành cho danh 

mục dùng chung 

MFN Bản tin thông báo thay đổi của danh mục dùng chung. 

MFQ Bản tin Truy vấn danh mục dùng chung cho phép hệ 

thống truy vấn một bản ghi cụ thể trong một danh 

mục dùng chung. 

MFR Bản tin hồi đáp của danh mục dùng chung. 

MIB Tham khảo IEEE MIB 

MO Loại dữ liệu tiền tệ. Thành phần dữ liệu đầu tiên là số 

lượng và thành phần dữ liệu thứ hai là loại tiền tệ của 

số lượng đó. Tham khảo thêm loại dữ liệu CP. 

MSDS Tiểu ban phát triển các tiêu chuẩn bản tin của ANSI 

HISPP. 

  

N  

NA Loại dữ liệu mảng số. 

NCPDP Hội đồng quốc gia dành cho các Chương trình thuốc kê 

đơn. Ủy ban tiêu chuẩn hóa trong NCPDP đã phát triển 

một định dạng tiêu chuẩn để nộp các yêu cầu bồi 

thường chi phí thuốc điện tử của bên thứ ba. Tiêu 

chuẩn được phát triển để cho phép thực hiện quá 

trình xác nhận tính hợp lệ tại điểm bán và cung cấp 

một định dạng thống nhất để xử lý các đơn yêu cầu 

bồi thường chi phí điện tử. Tiêu chuẩn được sử dụng 

chủ yếu bởi các nhà cung cấp dược phẩm, các hãng 

bảo hiểm, các đơn vị quản lý bên thứ ba và các bên có 

trách nhiệm khác. Tiêu chuẩn thông tin của NCPDP 

được sử dụng bởi hơn 60% khối lượng kê đơn thuốc 
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của quốc gia. 

New or Original Document 

Tài liệu mới hoặc tài liệu gốc 

Phiên bản đầu tiên của tài liệu. Bản gốc có thể là bản 

cuối và đã được chứng thực hoặc cũng có thể không. 

Một tài liệu gốc cần có một bộ các trạng thái liên quan 

đế xác định tình trạng hiện thời của nó. 

NM Loại dữ liệu số. Một con số được biểu diễn dưới dạng 

một chuỗi các ký tự số ASCII bao gồm một dấu tùy 

chọn (+ hoặc -), các chữ số và một dấu chấm thập 

phân tùy chọn. 

NMD Bản tin Dữ liệu quản lý mạng lưới. Một hệ thống tạo ra 

một bản tin Dữ liệu quản lý mạng lưới (NMD) cập nhật 

tự gửi (UU) để truyền tải thông tin quản lý mạng lưới 

đến một hệ thống khác. 

NMQ 

 

Bản tin truy vấn quản lý mạng lưới. Một hệ thống cần 

thông tin nối mạng từ một hệ thống khác. Bản tin 

NMQ dược sử dụng bởi một hệ thống để thực hiện 

yêu cầu cung cấp thông tin hoặc hành động ở cấp độ 

hệ thống đến một hệ thống khác. 

NMR Bản tin phản hồi quản lý ứng dụng 

Non-Proprietary (Generic) 

Name 

Tên không thuộc bản quyền 

(tên chung) 

Tên thuốc không được bảo hộ bởi nhãn hiệu đăng ký, 

thường mang tính mô tả cấu trúc hóa học của thuốc, 

đôi khi còn được gọi là tên thông dụng. Tại Hoa Kỳ, 

hầu hết các tên thuốc chung đều do Hội đồng đặt tên 

Mỹ (USAN) cấp phát và gán cho. Các tên chung khác 

được sử dụng phổ biến là các tên trong danh mục 

thuốc quốc gia (NF) và tên trong dược điển của Hoa 

Kỳ (USP). Hình 2-3 (Chương 2) liệt kê các hệ thống mã 

hóa thuốc hiện có khác.  

  

O  

Observation 

Quan sát lâm sàng 

Phép đo lường một biến số đơn nhất hoặc một giá trị 

đơn nhất phát sinh theo logic và/hoặc theo đại số từ 

các giá trị được đo hoặc phát sinh khác. Một kết quả 
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xét nghiệm, huyết áp tâm trương, bản in ảnh X-quang 

ngực đơn nhất là các ví dụ của quan sát lâm sàng. 

Trong một số trường hợp, các vạch tuyến và các hình 

ảnh có thể được HL7 xử lý như những quan sát đơn lẻ 

và được gửi đi dưới dạng một phân đoạn OBX đơn lẻ. 

Chúng bao gồm các dữ liệu dạng sóng (EKG, EEG, vv) 

được mô tả trong Mục 7.14 và các dữ liệu đóng gói 

được tổng hợp bằng cách sử dụng loại dữ liệu ED 

được mô tả trong mục 2.4.5.12 (có thể biểu diễn các 

hình ảnh thực, dữ liệu âm thanh, vv.). 

Obsolete Document 

Tài liệu đã lỗi thời 

Trạng thái mà trong đó tài liệu đã được thay thế bằng 

một tài liệu khác có chứa nội dung đã được chỉnh sửa. 

OBX Bản tin quan sát/kết quả. Phân đoạn OBX được dự 

kiến bao gồm toàn bộ các loại báo cáo quan sát cụ thể 

của bệnh nhân ngoại trừ thông tin liên quan đến dược 

phẩm. 

ODS  (Mới trong Phiên bản 2.2.). Phân đoạn chỉ định chế độ 

ăn, thực phẩm bổ sung và thực phẩm ưa thích 

ODT  (Mới trong Phiên bản 2.2.). Phân đoạn chỉ dẫn về khay 

ăn. 

OMD Bản tin chỉ định chế độ ăn uống. 

OMG Bản tin chỉ định lâm sàng chung. 

OML Bản tin chỉ định phòng xét nghiệm 

OMN Bản tin chỉ định yêu cầu vật phẩm không lưu kho 

OMP Bản tin chỉ định dược phẩm/điều trị. 

OMS Bản tin chỉ định yêu cầu vật phẩm có lưu kho. 

ORD Bản tin báo nhận chỉ định chung – Chỉ định chế độ ăn 

uống 

Order 

Chỉ định 

Chỉ định là một yêu cầu dịch vụ từ một ứng dụng gửi 

tới một ứng dụng khác. Ứng dụng thứ hai trong một 

số trường hợp có thể cũng chính là ứng dụng đó, 
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nghĩa là một ứng dụng được phép đặt chỉ định với 

chính nó. Thông thường chỉ định có liên quan tới một 

bệnh nhân cụ thể. 

Order Detail Segment 

Phân đoạn chi tiết chỉ định 

Một trong số nhiều phân đoạn có thể chứa thông tin 

về chỉ định. Ví dụ như các phân đoạn OBR và RXO. 

Order Group 

Nhóm chỉ định 

Tham khảo Nhóm chỉ định của ứng dụng đặt/ra chỉ 

định. 

ORF Bản tin truy vấn kết quả quan sát lâm sàng. 

ORG Bản tin phản hồi báo nhận chỉ định lâm sàng chung. 

ORL Bản tin phản hồi báo nhận của phòng xét nghiệm (tự 

gửi) 

ORM Bản tin Chỉ định chung. Chức năng của bản tin này là 

để khởi tạo việc truyền gửi thông tin về một chỉ định. 

Nó bao gồm việc đặt chỉ định mới, hủy bỏ các chỉ định 

đã có, đình chỉ, tạm dừng, v.v. Bản tin ORM cũng có 

thể bắt nguồn từ một ứng dụng đặt chỉ định, ứng dụng 

đáp ứng/thực hiện chỉ định hoặc một bên thứ ba quan 

tâm. 

ORN Bản tin phản hồi báo nhận chỉ định chung – yêu cầu 

vật phẩm không lưu kho. 

ORP Bản tin phản hồi báo nhận chỉ định dược phẩm/điều 

trị. 

ORR 

 

Bản tin hồi đáp chỉ định chung. Chức năng của bản tin 

này là hồi đáp cho bản tin ORM. 

ORS Bản tin phản hồi báo nhận chỉ định chung – vật phẩm 

có lưu kho. 

ORU Tự động truyền đi một quan sát lâm sàng. Với mỗi chỉ 

định của bệnh nhân (phân đoạn OBR), nhiều kết quả 

có thể được truyền gửi đi tùy thuộc vào số lượng các 

quan sát phát sinh từ chỉ định. 
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OSI Model 

Mô hình OSI 

Mô hình kết nối các hệ thống mở. Một phương thức 

tiếp cận tiêu chuẩn cho thiết kế mạng lưới do Tổ chức 

tiêu chuẩn quốc tế (ISO) phát triển đưa vào tính mô-

đun hóa bằng cách phân chia bộ các chức năng phức 

tạp thành các chức năng độc lập dễ quản lý hơn. Bảy 

tầng từ tầng dưới cùng là:  

1. Tầng vật lý – liên quan đến các phương tiện cơ khí 

và điện mà thiết bị được kết nối vật lý và dữ liệu được 

truyền gửi đi.   

2. Tầng liên kết – liên quan đến việc chuyển dữ liệu 

qua tầng liên kết dữ liệu vật lý một cách tin cậy.   

3. Tầng mạng – cung cấp phương tiện để thiết lập, duy 

trì và kết thúc sự kết nối giữa các hệ thống; liên quan 

đến việc chuyển mạch và định tuyến thông tin. 

 4. Tầng giao vận/vận chuyển – liên quan đến tính toàn 

vẹn của dữ liệu và chất lượng dịch vụ giữa các điểm 

đầu cuối. 

5. Tầng phiên – tiêu chuẩn hóa nhiệm vụ thiết lập và 

kết thúc phiên; điều phối các tương tác giữa các tiến 

trình xử lý của ứng dụng đầu cuối.  

6. Tầng biểu diễn – liên quan đến các bộ ký tự và mã 

dữ liệu được sử dụng, và phương thức dữ liệu được 

hiển thị trên màn hình hoặc máy in.  

7. Tầng ứng dụng – liên quan đến các chức năng cấp 

cao cung cấp sự hỗ trợ cho các hoạt động của ứng 

dụng hoặc hệ thống. 

OSQ Bản tin phản hồi truy vấn trạng thái chỉ định. 

OSR Bản tin phản hồi về trạng thái của chỉ định. 

OUL Bản tin quan sát xét nghiệm tự gửi. 
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P  

Parent Appointment 

Cuộc hẹn cha 

Cuộc hẹn cha là cuộc hẹn có chứa một hoặc nhiều 

cuộc hẹn phụ thuộc (gọi là cuộc hẹn con). Một cuộc 

hẹn cha được sử dụng để liên kết hoặc nhóm nhiều 

cuộc hẹn với nhau theo các phương thức khác nhau. 

Ví dụ về các loại hoạt động được xếp lịch theo dạng 

cuộc hẹn cha bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các 

loại hoạt động sau đây. 

Cuộc hẹn cha cũng có thể là cuộc hẹn con của các 

cuộc hẹn khác. 

Patient Accounting Message Set 

Bộ bản tin tài khoản bệnh nhân 

Bộ bản tin tài khoản của bệnh nhân cho phép nhập và 

xử lý các vấn đề về chi phí, thanh toán, điều chỉnh, 

nhân khẩu học, bảo hiểm, và các thông tin khác liên 

quan đến việc lập hóa đơn và tài khoản phải thu từ 

bệnh nhân. Tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ các dữ liệu 

được định nghĩa trong các tiêu chuẩn về Yếu tố dữ liệu 

lập hóa đơn đồng bộ quốc gia (UB-82 và UB-92). 

Payor 

Tổ chức thanh toán chi phí 

Cho biết rõ thực thể bên thứ ba thanh toán hoặc trả 

bảo hiểm cho các chi phí chăm sóc sức khỏe. Tổ chức 

thanh toán có thể là một công ty bảo hiểm, một tổ 

chức duy trì sức khỏe (HMO), một tổ chức nhà cung 

cấp được ưu tiên chọn (PPO), một cơ quan chính phủ 

hoặc một cơ quan như đơn vị quản lý thuộc bên thứ 

ba (TPA). 

PEX Bản tin trải nghiệm sản phẩm. 

PGL Bản tin mục tiêu của bệnh nhân. 

Payor 

Bản tin chỉ định dược phẩm 

Là một loạt các bản tin được sử dụng để truyền tải 

thông tin về chỉ định dược phẩm. Các bản tin này bao 

gồm ORM (chỉ định chung, được đề xuất như phân 

đoạn RDO), RDE (chỉ định dược phẩm được mã hóa), 

RDS (thông tin cấp phát dược phẩm), RGV (kê dùng 

dược phẩm) và RAS (cho dùng dược phẩm). 

Phase of a Clinical Trial Cấu trúc giai đoạn/pha phục vụ nhiều mục đích trong 
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Các giai đoạn của thử nghiệm 

lâm sàng 

các bản tin về thử nghiệm lâm sàng. Các hệ thống 

máy tính khác có thể cần biết bệnh nhân đã bắt đầu 

một pha/giai đoạn mới với một chế độ điều trị cụ thể 

hoặc một lịch chẩn đoán cụ thể, chẳng hạn như các hệ 

thống dược phẩm hoặc hệ thống nhập chỉ định. Khi 

báo cáo các dữ liệu nghiên cứu, các quan sát và các 

biến số thường mô tả các thực thể của pha/giai đoạn 

cụ thể. Ví dụ, mỗi tiến trình điều trị phải có giá trị 

riêng của nó cho cùng một bộ quan sát và biến số. Các 

thực thể của pha/giai đoạn cũng có thể có các lịch dữ 

liệu riêng cần được liên kết với các dữ liệu được đưa 

ra để xem xét.  

PIN Bản tin thông tin bảo hiểm của bệnh nhân. 

PL Loại dữ liệu địa điểm bệnh nhân. 

Placer 

Ứng dụng đặt/ra chỉ định 

Ứng dụng (hệ thống hoặc cá nhân) khởi phát một yêu 

cầu dịch vụ (chỉ định) 

Placer 

Bên đặt/ra chỉ định 

** Cá nhân hoặc dịch vụ yêu cầu (ra chỉ định cho) một 

bộ/nhóm các quan sát, ví dụ, bác sĩ, thực hiện, phòng 

khám, hoặc dịch vụ phòng đặt/ra yêu cầu một xét 

nghiệm, chụp x-quang, theo dõi dấu hiệu sinh tồn, v.v. 

Ý nghĩa của từ này đồng nghĩa với, và được sử dụng 

thay thế lẫn nhau, với từ bên/cá nhân yêu cầu.  

Placer Application 

Ứng dụng đặt lịch 

Vai trò của ứng dụng đặt lịch trong mô hình xếp lịch là 

rất giống với đối ứng của nó trong chương Nhập chỉ 

định. Ứng dụng đặt lịch phải yêu cầu đặt chỗ, điều 

chỉnh, hủy bỏ, v.v. một cuộc hẹn cho một dịch vụ hoặc 

nguồn lực vì nó không thể thực hiện bất kỳ quyền 

kiểm soát nào đối với dịch vụ hoặc nguồn lực đó trên 

lịch. Khi yêu cầu đặt lịch hoặc điều chỉnh các cuộc hẹn 

đó, theo một phương thức nào đó ứng dụng đặt lịch 

đang yêu cầu ứng dụng xếp lịch thực hiện quyền kiểm 

soát trên lịch thay mặt cho ứng dụng đặt lịch. 

Placer Order Group 

Nhóm chỉ định của ứng dụng 

Danh sách các chỉ định liên quan xuất phát từ một địa 

điểm duy nhất liên quan đến một bệnh nhân duy nhất, 
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đặt chỉ định thường phản ánh một phiên duy nhất của nhà cung 

cấp dịch vụ y tế ra chỉ định. Nhóm được thiết lập khi 

ứng dụng đặt chỉ định cung cấp một số hiệu nhóm chỉ 

định trong Chỉ định gốc. 

PMU Bản tin bổ sung bản ghi nhân sự. 

PN Loại dữ liệu tên người. Tên bao gồm nhiều thành phần 

định dạng văn bản tự do: họ, tên, tên giữa hoặc tên 

giữa viết tắt, hậu tố, tiền tố, và bằng cấp. 

PPG Bản tin về lộ trình điều trị của bệnh nhân (định hướng 

mục tiêu) 

PPN Loại dữ liệu dấu mốc thời gian của người thực hiện. 

Loại dữ liệu này tương ứng với loại dữ liệu XCN kết 

hợp với loại dữ liệu TS. Tuy nhiên, do HL7 không hỗ 

trợ các thành phần dữ liệu con trong Phiên bản 2.3, 

loại dữ liệu XCN đã bị san bằng. 

PPP Bản tin lộ trình điều trị của bệnh nhân (hướng vấn đề) 

PPR Bản tin vấn đề của bệnh nhân. 

PPT Phản hồi về lộ trình điều trị hướng mục tiêu của bệnh 

nhân 

PPV Bản tin phản hồi về mục tiêu của bệnh nhân. 

Pre-Authenticated Document 

Tài liệu trước khi xác thực 

Trạng thái mà trong đó tài liệu đã được chép lại 

nhưng chưa được xác thực. 

Pre-Authorization 

Cho phép trước 

Đề cập đến quá trình xin phê duyệt trước về tính thích 

hợp của dịch vụ. Sự cho phép trước không đảm bảo 

sẽ được chi trả (bảo hiểm).  

Preferences 

Các ưu tiên 

(liên quan đến chỉ định chế độ dinh dưỡng). Các ưu 

tiên bao gồm các thực phẩm ưa thích, không thích, các 

thực phẩm thay thế và thực phẩm bổ sung. Các ưu 

tiên là các chỉ định chế độ dinh dưỡng, có hiệu lực do 

bệnh nhân đưa ra, nhưng được truyền gửi đi từ buồng 

bệnh nhân. Chúng có thể thay đổi. Các ưu tiên độc lập 
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với chỉ định chế độ dinh dưỡng và không thay đổi khi 

chỉ định thay đổi. 

Primary Care Provider 

Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu 

Cho biết rõ nhà cung cấp chịu trách nhiệm chăm sóc 

sức khỏe cũng như cho phép và chuyển nhiệm vụ 

chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia và các nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác trong một hệ thống “người 

gác cổng”. Nhà cung cấp dịch vụ y tế này cũng được 

gọi là người quản lý trường hợp/ca bệnh hay “người 

gác cổng”. 

PRM Bản tin phản hồi yêu cầu cung cấp dữ liệu nhân sự. 

Problem 

Vấn đề 

Vấn đề của một cá nhân cụ thể có thể được mô tả 

bằng các hệ thống mã hóa chẩn đoán chính thức (như 

DRGs, NANDA Nursing Dianognosis, ICD9, DSM, v.v.) 

hoặc bằng các mô tả chuyên môn khác về các vấn đề y 

tế tác động đến một cá nhân. Các vấn đề có thể có 

bản chất dài hạn hoặc ngắn hạn, mạn tính hoặc cấp 

tính, và phải có một trạng thái. Trong các bản ghi theo 

thời gian, tất cả các vấn đề đều có thể quan trọng 

trong việc chăm sóc sức khỏe dài hạn cho cá nhân, và 

có thể thay đổi trạng thái lặp đi lặp lại. các vấn đề 

được phát hiện trong các cuộc thăm khám của bệnh 

nhân, và có thể kéo dài qua nhiều cuộc thăm khám, 

gặp gỡ, hoặc các giai đoạn chăm sóc sức khỏe. 

Product 

Sản phẩm 

Thuốc hoặc thiết bị y tế. 

Product Manufacturer 

Nhà sản xuất sản phẩm 

Tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm. Đây 

thường là tổ chức giữ quyền tiếp thị sản phẩm. 

Protocol 

Giao thức 

Một bộ các thủ tục để thiết lập và kiểm soát việc 

truyền gửi dữ liệu. 

Protocol Conversion 

Chuyển đổi giao thức 

Quá trình chuyển dịch một giao thức riêng của một 

thiết bị người dùng cuối (ví dụ, một thiết bị đầu cuối) 

thành một giao thức khác (ví dụ ASCII sang BSC), để 

cho phép thiết bị đó trao đổi thông tin với một thiết bị 
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khác (ví dụ, một máy tính) mà nếu không sẽ không 

tương thích.  

PRR Bản tin phản hồi về vấn đề của bệnh nhân. 

PT Loại dữ liệu loại xử lý. Loại dữ liệu này cho biết rằng 

một bản tin có được xử lý giống như định nghĩa trong 

các quy tắc xử lý tầng ứng dụng (tầng 7) của HL7 hay 

không. 

PTR Bản tin phản hồi về lộ trình điều trị định hướng vấn 

đề của bệnh nhân. 

Purged Document 

Tài liệu bị xóa bỏ 

Trạng thái mà trong đó tài liệu không còn tồn tại 

trong hệ thống này nữa. 

  

Q  

QBP Truy vấn theo thông số. 

QCK Truy vấn bị trì hoãn 

QCN Hủy bỏ truy vấn 

QIP Loại dữ liệu danh sách thông số đầu vào của truy vấn. 

Chứa danh sách các tên và giá trị của thông số cần 

chuyển sang thủ tục lưu trữ. 

QRY Bản tin truy vấn. 

QSB Bản tin tạo đăng ký. 

QSC Loại dữ liệu tiêu chí lựa chọn của truy vấn. Cho biết 

các điều kiện xác định tính chất các hàng/dòng được 

trả về trong bản tin phản hồi cho truy vấn. 

QSX Bản tin hủy bỏ đăng ký/báo nhận 

Querying Application 

Ứng dụng truy vấn 

Ứng dụng truy vấn không có quyền kiểm soát, cũng 

không yêu cầu thay đổi lịch. Thay vì nhận các thông 

tin tự gửi về lịch giống như ứng dụng phụ trợ, ứng 

dụng truy vấn chủ động yêu cầu thông tin này nhờ cơ 
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chế truy vấn. Ứng dụng truy vấn sẽ được điều khiển 

bởi một người/cá nhân muốn có thông tin về các lịch, 

và có thể là một phần của ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng đặt lịch như định nghĩa trong chương này. 

Thông tin mà ứng dụng truy vấn nhận được chỉ có giá 

trị tại chính thời điểm các kết quả truy vấn được ứng 

dụng xếp lịch phát ra. Những thay đổi của lịch sau khi 

các kết quả truy vấn đã được trả về sẽ không được 

truyền tải tới ứng dụng truy vấn cho đến khi nó phát 

đi một giao dịch truy vấn khác. 

QVR Truy vấn về các sự kiện trước đó. 

  

R  

RAR Thông tin cho dùng thuốc/điều trị 

RAS Bản tin cho dùng thuốc 

RCD Loại dữ liệu định nghĩa hàng cột. Quy định định dạng 

của cột về các mặt tên của trường dữ liệu trong phân 

đoạn, loại dữ liệu, và độ dài tối đa. 

RCI Trả về thông tin lâm sàng 

RCL Trả về thông tin lâm sàng 

RDE Bản tin chỉ định dược phẩm được mã hóa 

RDO Bản tin kê đơn dược phẩm 

RDR Thông tin cấp phát dược phẩm/điều trị. 

RDS Bản tin cấp phát dược phẩm. Bản tin RDS có thể được 

tạo ra bởi ứng dụng dược phẩm cho mỗi lần cấp phát 

thuốc cho một chỉ định đã tồn tại.  

RDY Phản hồi dựa vào việc hiển thị 

Recurring (Repeating) 

Appointments. 

Ví dụ, một cuộc hẹn trị liệu vật lý có thể được xếp lịch 

vào mỗi thứ ba hàng tuần vào lúc 4:00 chiều trong 
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Các cuộc hẹn tái diễn (lặp lại) vòng 3 tháng. 

REF Bản tin giới thiệu bệnh nhân. 

Referral 

Thư giới thiệu 

Một nhà cung cấp dịch vụ y tế đề xuất một người có 

bảo hiểm y tế nên nhận dịch vụ chăm sóc từ một nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác. 

Referred-to-Provider 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế được 

giới thiệu đến 

Cho biết rõ một nhà chuyên môn cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

hoặc một nhà chuyên môn cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe khác. 

Referring Provider 

Nhà cung cấp dịch vụ y tế giới 

thiệu 

Cho biết rõ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

yêu cầu dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

ban đầu hoặc chuyên môn khác. Trên thực tế, nhà 

cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu có thể là một bác sĩ 

chuyên khoa giới thiệu bệnh nhân đến một bác sĩ 

chuyên khoa khác. 

Regulatory Agency 

Cơ quan quản lý 

Nhiều thực thể địa chính trị thiết lập các cơ quan có 

thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý các sản phẩm 

được sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe. Các cơ 

quan này được gọi chung là các cơ quan quản lý. 

Repeated Value 

Giá trị lặp lại 

Một số trường dữ liệu có thể chứa nhiều trường dữ 

liệu lặp lại. Ví dụ, một trường chẩn đoán có thể chứa 

nhiều chẩn đoán khác nhau. 

Repetition Separator 

Dấu phân cách các trường dữ 

liệu lặp lại 

Dấu phân cách các trường dữ liệu lặp lại được sử dụng 

trong một số trường dữ liệu để phân cách các lần lặp 

lại của cùng một trường dữ liệu. Nó chỉ được sử dụng 

khi được cho phép cụ thể trong phần mô tả các 

trường dữ liệu tương ứng. Ký tự biểu diễn dấu phân 

cách lặp lại được quy định cho mỗi bản tin là ký tự có 

vị trí số hai trong trường dữ liệu Các ký tự mã hóa của 

phân đoạn MSH. Nếu không kể đến các cân nhắc khác, 

khuyến nghị rằng tất cả các ứng dụng gửi bản tin nên 

sử dụng ký tự “~” làm dấu phân cách lặp lại. Tuy 

nhiên, tất cả các ứng dụng được yêu cầu phải chấp 
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nhận ký tự bất kỳ được chứa trong phân đoạn tiêu đề 

bản tin và sử dụng nó để phân tích và kiểm tra cú pháp 

bản tin. 

Replacement Document 

Tài liệu thay thế 

Tài liệu thay thế một tài liệu đã tồn tại. Tài liệu gốc trở 

thành lỗi thời, nhưng vẫn được giữ lại trong hệ thống 

để phục vụ mục đích tham khảo lịch sử. 

RER Thông tin chỉ định dược phẩm/điều trị được mã hóa. 

Resource 

Nguồn lực 

Nguồn lực là bất kỳ người, địa điểm hoặc vật dụng 

nào cần phải được lên kế hoạch trước khi sử dụng. 

Restricted Document 

Tài liệu hạn chế tiếp cận 

Trạng thái mà trong đó việc tiếp cận tài liệu bị tổ chức 

gán các hạn chế. 

Revised Document 

Tài liệu chỉnh sửa 

Đây không phải là một sự kiện kích hoạt được hỗ trợ. 

Khi tài liệu không sẵn có để truy cập dành cho việc 

chăm sóc bệnh nhân, có thể sử dụng sự kiện kích hoạt 

“Chỉnh sửa” (T07) để thực hiện chức năng này. Khi tài 

liệu đã được thiết lập chế độ sẵn có cho truy cập, việc 

chỉnh sửa không được phép thực hiện. Thay vì thế, sự 

kiện thay thế (T010) được phát hành, chứa nội dung 

chỉnh sửa, cùng với một thông báo rằng tài liệu gốc 

mà nó thế chỗ vẫn còn nhưng hiện đã lỗi thời. 

RGV Bản tin kê dùng dược phẩm. Bản tin RGV có thể truyền 

tải các chỉ dẫn cho dùng thuốc và/hoặc thông tin cấp 

phát thuốc. 

RGR Bản tin thông tin về liều dùng dược phẩm/điều trị. 

RI Loại dữ liệu khoảng thời gian lặp lại. Chứa khoảng 

thời gian giữa các cuộc hẹn được lặp lại. 

Role 

Vai trò 

Vai trò đề cập đến chức năng hoặc trách nhiệm mà 

một cá nhân đảm nhiệm trong bối cảnh của sự kiện 

chăm sóc sức khỏe. Thông tin về vai trò ghi lại mối 

liên quan của một người với một hoạt động y tế được 

định danh. Ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe ban đầu, nhân viên sao chép bệnh án, người 
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rà soát, bác sĩ tư vấn. 

ROR Phản hồi chỉ định dược phẩm/điều trị. 

RP Loại dữ liệu Con trỏ tham chiếu. Loại dữ liệu này 

truyền tải thông tin về dữ liệu được lưu trữ trong một 

hệ thống khác. 

RPA Trả về bản tin cấp phép của bệnh nhân 

RPI Trả về bản tin thông tin bệnh nhân 

RPL Trả về danh sách hiển thị bệnh nhân 

RPR Trả về danh sách bệnh nhân 

RQ1 Một trong nhiều phân đoạn liên quan đến các chỉ định 

cung ứng. Chứa các thông tin bổ sung chi tiết cho mỗi 

hạng mục được yêu cầu. Đây là phân đoạn bắt buộc 

cho tất cả các chỉ định vật phẩm không lưu kho (và 

được cặp đôi với phân đoạn RQD trong trường hợp 

này). 

RQA Yêu cầu sự cho phép của bệnh nhân. 

RQC Yêu cầu thông tin lâm sàng 

RQD Một trong nhiều phân đoạn liên quan đến chi định 

cung ứng. Chứa thông tin chi tiết cho mỗi hạng mục 

yêu cầu. Đây là phân đoạn bắt buộc cho tất cả các chỉ 

định vật phẩm có lưu kho. Giả định rằng nó chứa đủ 

thông tin cho ứng dụng tiếp nhận bản tin có thể định 

danh được hạng mục. 

RQI Yêu cầu thông tin bệnh nhân. 

RQP Yêu cầu thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân 

RQQ Truy vấn phát lại sự kiện. 

RRA Bản tin phản hồi báo nhận cho dùng thuốc/điều trị 

RRD Bản tin phản hồi báo nhận cấp phát thuốc/điều trị 

RRE Bản tin phản hồi báo nhận chỉ định dược phẩm/điều 
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trị mã hóa 

RRG Bản tin phản hồi báo nhận kê dùng dược phẩm/điều 

trị 

RRI Trả về bản tin thông tin thư giới thiệu 

RS-232C Tiêu chuẩn kỹ thuật được công bố bởi Hiệp hội công 

nghiệp điện tử (EIA) thiết lập các yêu cầu về cổng kết 

nối giao tiếp cơ khí và điện giữa các máy tính, thiết bị 

đầu cuối và đường dây truyền thông tin. 

RSP Phản hồi theo mẫu phân đoạn 

RTB Phản hồi dạng bảng. 

  

S  

SAD Loại dữ liệu địa chỉ đường phố. Loại dữ liệu này chỉ 

xuất hiện như một thành phần của loại dữ liệu XAD 

Schedule 

Lịch 

Lịch là tổng của tất cả các khung thời gian liên quan 

đến một dịch vụ hoặc nguồn lực. 

SCV Loại dữ liệu cặp giá trị phân lớp xếp lịch. Được sử dụng 

để truyền đạt các thông số và các ưu tiên cho ứng 

dụng xếp lịch trong việc chọn lựa các khung thời gian, 

nguồn lực, địa điểm thích hợp, hoặc các tiêu chí ghi đè 

tiêu chí của ứng dụng xếp lịch dành cho một cuộc hẹn. 

Chỉ được sử dụng trong chương xếp lịch. 

Segment 

Phân đoạn 

Phân đoạn trong HL7 là một nhóm logic bao gồm các 

trường dữ liệu. Các phân đoạn của bản tin có thể có 

thuộc tính bắt buộc hoặc tùy chọn (không bắt buộc). 

Chúng có thể xuất hiện một lần duy nhất trong bản tin 

hoặc được phép lặp lại. Mỗi phân đoạn được định 

danh bởi một mã ba ký tự duy nhất được gọi là ID 

phân đoạn. 

Segment (Record) Một tổng hợp các trường dữ liệu được phân loại mô 
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Phân đoạn (Bản ghi) tả một khía cạnh đầy đủ của một bản tin. Ví dụ, một 

thông tin về chỉ định được gửi đi theo định dạng phân 

đoạn (OBR), thông tin liên quan đến một quan sát lâm 

sàng được gửi đi dưới dạng một phân đoạn khác 

(OBX). 

Phân đoạn trong bản tin có định dạng giống như một 

bản ghi trong cơ sở dữ liệu, và trong các phiên bản 

trước của tiêu chuẩn, chúng tôi dùng thuật ngữ bản 

ghi thay cho từ phân đoạn. Chúng tôi đã thay đổi cách 

gọi tên cho phù hợp với tiêu chuẩn HL7 và các tổ chức 

tiêu chuẩn khác trong phiên bản này. 

Segment Terminator 

Ký hiệu kết thúc phân đoạn 

Ký hiệu kết thúc phân đoạn là ký tự cuối cùng của tất 

cả các phân đoạn. Nó luôn phải là ký tự ASCII <CR> (số 

thập lục phân 0D). 

Sequence Number Protocol 

Giao thức số thứ tự 

Phần mở rộng cho giao thức bản tin HL7 cơ bản được 

sử dụng cho một số loại giao dịch dữ liệu nhất định 

giữa các hệ thống khi vấn đề đảm bảo cho các cơ sở 

dữ liệu được đồng bộ là rất quan trọng. Mặc dù giao 

thức số thứ tự được giới hạn ở việc sử dụng các số thứ 

tự cho một dòng giao dịch đơn nhất giữa hai ứng 

dụng, giao thức thứ tự này là đủ đảm bảo cho thiết kế 

các ứng dụng lưu trữ và chuyển tiếp tương thích với 

HL7.  

Serious Adverse Product 

Reaction 

Phản ứng sản phẩm bất lợi 

nghiêm trọng 

Một phản ứng sản phẩm bất lợi là: 

Gây chết người (gây tử vong) 

Đe dọa mạng sống 

Yêu cầu phải nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm 

viện 

Gây ra tàn tật/mất năng lực nghiêm trọng hoặc kéo 

dài 

Gây ra các dị tật / bất thường bẩm sinh 

Cần thực hiện các đánh giá về y tế và khoa học khi xác 
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định trường hợp báo cáo đã công bố có phù hợp với 

các tình huống khác không, ví dụ các sự kiện y tế quan 

trọng có thể không đe dọa sự sống ngay lập tức hoặc 

dẫn đến phải nhập viện nhưng có thể gây nguy hiểm 

cho bệnh nhân hoặc đòi hỏi phải can thiệp để ngăn 

ngừa các kết quả liệt kê trong định nghĩa ở trên. 

Những trường hợp này cũng được coi là nghiêm 

trọng. 

Service 

Dịch vụ 

Dịch vụ là bất kỳ hoạt động nào phải được xếp lịch 

trước khi thực hiện. 

SI Loại dữ liệu ID chuỗi trình tự (chuỗi thứ tự). Một số 

nguyên dương theo định dạng trường dữ liệu NM. 

SIU Bản tin tự gửi về thông tin lịch. 

Slot 

Khung thời gian 

Khung thời gian là một đơn vị thời gian trên lịch. Một 

khung thể hiện đơn vị thời gian hoặc số lượng nhỏ 

nhất có thể đặt trước dịch vụ hoặc nguồn lực. Tùy 

theo bản chất của dịch vụ hoặc nguồn lực, có thể có 

nhiều hơn một khung thời gian được xác định tại một 

thời điểm cho trước. Ví dụ, nếu dịch vụ là một phiên 

trị liệu nhóm mở với 12 chỗ trống, thì có 12 khung 

cho một khoảng thời gian cho trước.  

SN Loại dữ liệu số có cấu trúc 

Specialist 

Chuyên gia 

Một nhà cung cấp dịch vụ y tế nằm ngoài khả năng 

hoặc nguồn lực của một nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe ban đầu. Chuyên gia còn được gọi là nhà 

chuyên môn cung cấp dịch vụ y tế theo yêu cầu của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu hoặc một nhà 

chuyên môn khác cung cấp dịch vụ y tế. 

SPQ Yêu cầu sản phẩm được lưu kho 

SQM Bản tin truy vấn lịch 

SQR Phản hồi truy vấn lịch 



Phụ lục D: Thuật ngữ 

Trang 44 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm 2014  Bản cuối. 

SRM Bản tin yêu cầu lịch 

SRT Loại dữ liệu sắp xếp thứ tự. Quy định các thông số mà 

phản hồi sẽ được sắp xếp và theo bất kỳ phương pháp 

nào. 

SSR Bản tin cập nhật trạng thái của mẫu vật xét nghiệm  

SSU Bản tin cập nhật trạng thái của mẫu vật xét nghiệm  

ST Loại dữ liệu chuỗi ký tự. Dữ liệu chuỗi ký tự được căn 

chỉnh lề trái và tùy chọn có các ô trống đằng sau. Bất 

kỳ ký tự ASCII có thể in được nào đều được chấp nhận. 

Subcomponent Separator 

Dấu phân cách thành phần dữ 

liệu con 

Dấu phân cách thành phần dữ liệu con được sử dụng 

để tách các thành phần dữ liệu con gần nhau của một 

trường dữ liệu. Cách sử dụng nó được mô tả trong 

phần mô tả các trường dữ liệu tương ứng. Ký tự biểu 

diễn dấu phân cách các thành phần dữ liệu con được 

quy định cho mỗi bản tin là ký tự vị trí thứ 4 trong 

trường dữ liệu Các ký tự mã hóa của phân đoạn MSH. 

Nếu bỏ qua các cân nhắc khác, khuyến nghị rằng mọi 

ứng dụng gửi tin nên sử dụng ký tự “&” làm dấu phân 

cách các thành phần dữ liệu con. Tuy nhiên, tất cả các 

ứng dụng đều phải chấp nhận bất kỳ ký tự nào được 

chứa trong phân đoạn tiêu đề bản tin và sử dụng nó 

để phân tích bản tin. 

Subscriber 

Người đăng ký 

Đề cập đến  người lựa chọn các lợi ích và có quan hệ 

phụ thuộc với một chủ thuê/người sử dụng lao động 

hoặc người có bảo hiểm. 

Supplements 

Thực phẩm bổ sung 

Thực phẩm bổ sung là cơ chế để cung cấp thêm bất kỳ 

thực phẩm được mong muốn nào cho bệnh nhân. 

Thực phẩm bổ sung là thực phẩm được chuyển cho 

bệnh nhân bất chấp mã chế độ dinh dưỡng của họ là 

gì. Các thực phẩm này là một phần của chế độ dinh 

dưỡng của bệnh nhân mà không bị hạn chế bởi các 

phần khác của chỉ định. 

Supply Order Segment Một trong nhiều phân đoạn có thể chứa thông tin chỉ 

định cung ứng. Các phân đoạn về chỉ định cung ứng 
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Phân đoạn chỉ định cung ứng bao gồm phân đoạn RQD (chỉ định các vật phẩm lưu 

kho) và phân đoạn RQ1 (chỉ định các vật phẩm không 

lưu kho) 

Supply Orders 

Các chỉ định cung ứng 

Chỉ định cung ứng được sử dụng để chỉ định các 

nguồn cung ứng y tế hoặc cung ứng phẫu thuật, cả hai 

loại có lưu kho và không lưu kho. Các chỉ định vật 

phẩm lưu kho là cho các nguồn cung ứng có lưu kho 

trong bệnh viện tại các khu vực được chỉ định, ví dụ 

nhà kho, kho cung ứng trung tâm, tầng điều dưỡng, 

hoặc phòng mổ. Các chỉ định vật phẩm không lưu kho 

là các nguồn cung ứng không lưu kho ở bất kỳ chỗ nào 

trong bệnh viện và phải được đặt hàng từ nhà phân 

phối hoặc hãng sản xuất. Đơn đặt hàng cung ứng có 

thể có hoặc không liên quan đến một bệnh nhân cụ 

thể. 

SUR Báo cáo tóm tắt trải nghiệm sản phẩm. 

  

T  

TBR Phản hồi dữ liệu dạng bảng 

TC 224 Ủy ban kỹ thuật 224. Được thành lập bởi Ủy ban tiêu 

chuẩn châu Âu (CEN), ủy ban TC 224 tập trung phát 

triển các tiêu chuẩn cho các loại thẻ được đọc bằng 

máy, các cổng kết nối giao tiếp thiết bị và các thao tác 

vận hành liên quan. 

TC 251 Ủy ban kỹ thuật 251. Được thành lập bởi Ủy ban tiêu 

chuẩn Châu Âu (CEN), ủy ban TC 251 tập trung phát 

triển các tiêu chuẩn về Khoa học thông tin y tế. Mục 

tiêu chính của ủy ban này là phát triển các tiêu chuẩn 

dành cho việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống 

thông tin y tế độc lập sao cho các dữ liệu lâm sàng và 

quản lý do một hệ thống máy tính này tạo lập ra có 

thể được truyền đến một hệ thống khác. 

TCP/IP Giao thức kiểm soát giao dịch/Giao thức mạng 
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Internet. Một bộ các giao thức cho Tầng 3 (Mạng) và 4 

(Giao vận) của mô hình mạng OSI. Giao thức TCP/IP đã 

được phát triển trong suốt khoảng thời gian 15 năm 

dưới sự bảo hộ của Bộ quốc phòng. Đây là một tiêu 

chuẩn thực tế (không chính thức), đặc biệt cho các 

tầng cao trên hệ thống mạng. Mặc dù được xây dựng 

trên mô hình OSI, TCP/IP lại không tương thích với 

OSI. 

TCR Bản tin yêu cầu các thông số thiết lập mã kiểm tra của 

thiết bị tự động hóa. 

TCU Bản tin cập nhật thông số thiết lập mã kiểm tra thiết bị 

tự động hóa. 

Test 

Xét nghiệm 

Các quan sát/kết quả được thực hiện trên các mẫu vật 

xét nghiệm và là các phép đo lường tiêu chuẩn thường 

được gọi là các xét nghiệm. 

TM Loại dữ liệu thời gian. Luôn ở định dạng 

HHMM[SS[.SSSS]] dùng số chỉ đồng hồ 24 giờ.  

TN Loại dữ liệu số điện thoại. Dùng trong nước Mỹ và các 

nước tuân thủ. 

TQ Loại dữ liệu Thời gian/số lượng. Mô tả khi nào dịch vụ 

cần được thực hiện và mức độ thường xuyên. 

Trade (Brand) Name 

Tên thương mại (Nhãn hiệu)  

Tên thuộc sở hữu đã được đăng ký để bảo vệ tên cho 

mục đích sử dụng riêng của nhà sản xuất sở hữu nhãn 

hiệu đó. 

Transcription 

Ghi chép 

Quá trình chuyển đổi các thông tin được đọc chép 

hoặc ghi tài liệu ở dạng khác sang định dạng điện tử. 

Trigger Event 

Sự kiện kích hoạt 

Sự kiện khởi tạo việc trao đổi các bản tin được gọi là 

một sự kiện kích hoạt. Tiêu chuẩn HL7 được viết với 

giả định rằng một sự kiện diễn ra trong thực tế của 

ngành y tế tạo ra nhu cầu truyền dữ liệu giữa các hệ 

thống. Sự kiện trong thực tế được gọi là sự kiện kích 

hoạt. Ví dụ, sự kiện kích hoạt “một bệnh  nhân được 

nhập viện” có thể dẫn đến nhu cầu gửi dữ liệu về bệnh 
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nhân đó đến một số hệ thống khác. Có quan hệ một-

với-nhiều giữa các loại bản tin và mã sự kiện kích hoạt. 

Một mã sự kiện kích hoạt lại không thể liên kết với 

nhiều hơn một loại bản tin. 

TS Dữ liệu loại dấu mốc thời gian. Chứa thời gian chính 

xác của một sự kiện, bao gồm ngày và thời gian. 

TX Loại dữ liệu văn bản. Dữ liệu chuỗi ký tự được sử dụng 

để hiển thị cho người dùng trên một thiết bị hiển thị 

đầu cuối hoặc máy in. 

  

U   

UDM Bản tin hiển thị tự gửi. Bản tin UDM mô tả một bản tin 

định hướng hiển thị. Nó là phiên bản tự gửi của bản 

tin phản hồi hiển thị chung. Nó được phản hồi báo 

nhận bằng một bản tin ACK chung. 

UI Loại dữ liệu định danh phổ biến/toàn cầu. 

Unsolicited Update 

Cập nhật tự gửi 

Khi việc truyền thông tin được khởi phát bởi hệ thống 

ứng dụng thực hiện sự kiện kích hoạt, thì giao dịch đó 

được gọi là cập nhật tự gửi. 

  

V  

Variance 

Sai khác 

Sai khác là các sai lệch được lưu tài liệu, có thể mang 

tính tích cực hoặc tiêu cực so với một tiêu chuẩn 

được định nghĩa trước. Các sai khác được ghi lại cho 

các kết quả có dự kiến trước, các chỉ định, hoặc tiến 

triển của bệnh nhân nói chung. 

VH Loại dữ liệu giờ thăm bệnh. Chứa các giờ mà địa điểm 

lưu trú của bệnh nhân được mở cửa cho khách thăm 

bệnh. 

VID Loại dữ liệu định danh phiên bản. Được sử dụng để 
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định danh phiên bản HL7 đang được dùng. 

VQQ Truy vấn bảng ảo. 

VXQ Truy vấn bản ghi vắc-xin tiêm chủng. 

VXR Phản hồi bản ghi vắc-xintiêm chủng. 

VXU Cập nhật bản ghi vắc-xin tiêm chủng tự gửi. 

VXX Phản hồi truy vấn vắc-xin tiêm chủng với nhiều phân 

đoạn PID so khớp. 

  

W  

WEDI Nhóm công tác về Trao đổi dữ liệu điện tử. 

  

X  

X12 Tham khảo ASC X12. 

XAD Loại dữ liệu địa chỉ mở rộng. Trong phiên bản 2.3, nó 

thay thế cho loại dữ liệu AD. 

XCN Loại dữ liệu số ID tổng hợp và tên mở rộng. Trong 

phiên bản 2.3, nó được sử dụng thay cho loại dữ liệu 

CN. 

XON Loại dữ liệu tên và số ID tổng hợp mở rộng dành cho 

tổ chức. 

XPN Loại dữ liệu tên người mở rộng. Trong phiên bản 2.3, 

nó được sử dụng thay thế cho loại dữ liệu PN. 

XTN Loại dữ liệu số viễn thông (số điện thoại) mở rộng. 

Trong phiên bản 2.3, nó được sử dụng thay thế cho 

loại dữ liệu TN. 
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Z  

Phân đoạn Z Tất cả các mã loại bản tin và sự kiện kích hoạt bắt đầu 

bằng ký tự Z được dành riêng cho các bản tin do địa 

phương/nội bộ định nghĩa. Các mã này sẽ không được 

định nghĩa trong Tiêu Chuẩn HL7. 
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