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mỤC TIÊU 

Đây là tài liệu đặc tả kỹ thuật phiên bản 2.8 của Tiêu chuẩn HL7 dành cho việc trao đổi 

dữ liệu điện tử trong môi trường y tế, đặc biệt được tăng cường sử dụng trong các cơ sở y tế 

chăm sóc bệnh nhân nội trú (chẳng hạn như bệnh viện). Đây là tài liệu tóm lược công việc của 

một ủy ban bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (ví dụ, người sử dụng), các 

nhà cung cấp/phân phối và nhà tư vấn đã được thành lập vào tháng 03 năm 1987 nhân dịp 

Hội nghị được tổ chức bởi Tiến sĩ. Sam Schultz tại Bệnh viện Trường Đại học Pennysylvania. 

Những thành viên tham gia đại diện cho người sử dụng, cũng như các nhà cung cấp/phân 

phối dịch vụ và một loạt thành viên của các phân khúc khác trong thị trường chăm sóc sức 

khỏe toàn cầu, họ cùng nhau chia sẻ mục tiêu chung trong việc đơn giản hóa việc thực hiện 

các cổng giao tiếp kết nối giữa các ứng dụng máy tính từ các nhà cung cấp khác và hiện đang 

cạnh tranh với nhau. Ủy ban này sau đó được gọi là nhóm làm việc HL7, nhóm làm việc này 

có nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa các định dạng và giao thức cho việc trao đổi các bộ mã chủ yếu 

của dữ liệu giữa các hệ thống ứng dụng máy tính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các cuộc 

họp được tổ chức 4 tháng một lần tại các địa điểm khác nhau trên khắp nước Mỹ và dần dần 

được mở rộng ra các khu vực khác trên thế giới. Hiện nay, nhóm các quốc gia tán thành HL7 

bên ngoài Hoa Kỳ gồm có Argentina, Úc, Áo, Bra-xin, Canada, Chile, Trung Quốc, Colombia, 

Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, Ý, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Romania, Nga, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy 

Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Uruguay. 
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Tài liệu này được cung cấp cho các tổ chức quan tâm. Đây là bản báo cáo tình trạng 

được công bố định kỳ để thu hút sự tham gia của các nhóm đại biểu tiềm năng giống như 

giao thức này đang được đưa ra để sử dụng. Các ý kiến được trưng cầu trên mọi lĩnh vực của 

tài liệu này và các tiêu chuẩn HL7 khác. 

Phiên bản HL7 2.8 đại diện cho quá trình xem xét lại tổng thể phiên bản 2.7, điều chỉnh 

và cập nhật các bản tin hiện có và thêm vào những bản tin mới và các lĩnh vực dựa trên các 

đề xuất đã được gửi đến tổ chức HL7 và được chấp thuận bởi các thành viên HL7. 

Những thay đổi trên phạm vi toàn cầu bao gồm như sau:  

a) Các thay đổi quy mô toàn cầu 

a. Trên tất cả các phiên bản HL7, các bảng do người dùng định nghĩa và các bản định 

nghĩa bên ngoài được chuyển sang chương 2C; 

b. Tất cả các chương đã được cập nhật bao gồm việc bố trí lại các bản tin báo nhận 

trong các định nghĩa sự kiện kích hoạt của chúng. 

b) Chương 2:  

a. Đã bổ sung sự giới thiệu của các yêu cầu dành cho các định nghĩa cặp bản tin 

b. Duyệt lại các định nghĩa về mô hình báo nhận 

c. Thay đổi bảng tuân theo các yêu cầu lập quy (theo luật) 

d. Bổ sung thêm giải thích của các phân đoạn nhóm bắt đầu và kết thúc 

e. Cập nhật bảng của việc bố trí bản tin báo nhận 

f. Đã bổ sung thêm phát biểu tác động mà việc bố trí bản tin báo nhận bắt buộc để ghi 

chép lại bản tin báo nhận mong muốn dựa trên các giá trị trong trường dữ liệu MSH-15 và 

MSH-16 

g. Duyệt lại sự giải thích của ngôn ngữ hợp chuẩn để cung cấp phương thức sử dụng 

nhất quán và chính xác của SẼ, PHẢI và CÓ THỂ. 

h. Chỉnh sửa chính xác trường hợp đối với ký tự ngăn cách rút gọn. 

i. Đã thay đổi mô tả đối với các ký tự escape ‘\’ và việc làm rõ của các ký tự đặc biệt 

chẳng hạn như ký tự escape ‘\’ và ký tự rút gọn ‘#’. 

j. Đã bổ sung việc làm rõ các ký tự escape chính xác trong trường hợp chúng được sử 

dụng trong bất kỳ thành phần dữ liệu nào  
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k. Cập nhật mô tả diễn giải của phương thức sử dụng các phân đoạn SGH và SGT. 

l. Cập nhật định nghĩa của thuộc tính tùy điều kiện 

m. Bổ sung văn bản làm rõ đối với một số cấu trúc bản tin phức tạp khi chúng có liên 

quan đến các quy ước XML. 

n. Bổ sung một sự giải thích của việc trình tự. 

c) Chương 2B: 

a. Cập nhật bảng (Tập giá trị) thư viện tài liệu hợp chuẩn, hồ sơ hợp chuẩn phân cấp  

b. Làm rõ định nghĩa và diễn giải của các cấu trúc hợp chuẩn 

c. Làm rõ cách sử dụng của các hướng dẫn triển khai và các hồ sơ bản tin   

d. Làm rõ định nghĩa/mối quan hệ giữa trường dữ liệu MSH.21/phát biểu hợp 

chuẩn/hồ sơ bản tin  

e. Loại bỏ sự hạn chế về kiểu dữ liệu CD 

f. Đã không tán đồng các loại ID toàn cầu L, M, N đối với định danh phân cấp HD 

g. Đã bổ sung sự hạn chế cho NM đang yêu cầu ít nhất một chữ số về phía bên trái dấu 

chấm thập phân. 

h. Đã bổ sung thành phần dữ liệu cho CWE – tên hiển thị 

i. Đã thay đổi chiều dài hợp chuẩn từ 5 đến 6 đối với thành phần dữ liệu CNN.6 bằng 

cấp. 

j. Thay đổi chiều dài hợp chuẩn – đã xóa đối với kiểu con dữ liệu ED.3   

k. Thay đổi chiều dài hợp chuẩn – đã xóa đối với kiểu con RP.4   

l. Thay đổi chiều dài hợp chuẩn – đã xóa đối với thành phần dữ liệu XON.10 định danh 

tổ chức. 

d) Chương 2C: 

a. Đã không được tán đồng các kiểu ID toàn cầu L, M, N trong bảng 301 – kiểu ID toàn 

cầu 

b. Đã bổ sung giá trị “Đăng ký khối u được chứng nhận” trong bảng 0360 – bằng 

cấp/giấy phép/chứng chỉ 
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c. Đã bổ sung giá trị “Giữ lại đối với việc rà soát y khoa” vào bảng 78 – các mã diễn giải. 

d. Không được tán đồng UTF 16 và UTF 32 trong bảng 211 – các bộ ký tự thay thế 

e. Đã bổ sung giá trị mới “AC – quản trị người cùng ký” trong bảng 912 – sự tham gia 

f. Không được tán đồng ‘??’ – Không thích hợp sử dụng trong bảng 492 – sự phù hợp 

của mẫu xét nghiệm 

g. Không được tán đồng ‘SNR’ và sự bổ sung của ‘CFU – ly tâm hóa’ trong bảng 493 – 

điều kiện mẫu xét nghiệm 

h. Việc bổ sung A, B, F và V trong Bảng 85 – sự diễn giải các mã tình trạng kết quả quan 

sát 

i. Việc bổ sung A, D, M, O, PL, WK trong bảng 924 – giới hạn liều lượng tích lũy được 

thêm vào 

j. Giải thích thêm việc đã thêm vào các giá trị trong bảng 557 

k. Bổ sung việc thu gọn các bảng và đánh số bảng để đảm bảo tính nhất quán 

e) Chương 3: 

a. Đã bổ sung các phân đoạn AUT (bản ghi sự cho phép) và RF1 (thông tin tham chiếu) 

cho các nhóm phân đoạn thích hợp (sau khi các phân đoạn bảo hiểm và phân đoạn ROL) 

f) Chương 4/4A: 

a. Đã bổ sung phân đoạn OBX cùng với phân đoạn PID trong bản tin VXU 

b. Đã bổ sung trường dữ liệu “ID duy nhất BP” trong phân đoạn BTX 

c. Đã tăng cường kiểu dữ liệu nhóm bên đặt chỉ định của ORC để phù hợp mã số gia 

nhập 

d. Tăng cường sự mô tả của ID bên đặt chỉ định và bên thực hiện chỉ định tùy chọn 

e. Đã bổ sung số lượng cho phân đoạn RXC và RXG 

f. Tăng cường các mã điều khiển chỉ định 

g. Đã giới thiệu phân đoạn chất lượng được pha chế 

h. Đã bổ sung số lượng thời gian sửa chữa để phục hồi khả năng đã ngẫu nhiên bị xóa 

bỏ 
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i. Đã giới thiệu cờ hiệu nhanh trong phân đoạn OBR 

j. Đã giới thiệu bản tin cập nhật trạng thái chỉ định 

k. Đã bổ sung các sự kiện kích hoạt, bản tin, phân đoạn dành cho dịch vụ hiến tặng 

(ngân hàng máu)  

l. Đã thêm vào các trường dữ liệu bổ sung vào việc truyền sản phẩm máu 

m. Đã bổ sung phân đoạn [{PRT}] đến các phân đoạn khác nhau ORC, OBR, OBX 

n. Loại bỏ các trường dữ liệu ORC-34 và ORC-35 trong các phân đoạn TXA và OBX trong 

các bản tin chỉ định khác nhau 

o. Đã giải quyết số lượng hạng mục xung đột giữa các trường dữ liệu TQ1-1 và CDO-1 

p. Dữ liệu quản lý vắc-xin 

q. Hiệu chỉnh chính xác cấu trúc VXU để phù hợp với các cấu trúc cơ bản 

r. Đã bổ sung định nghĩa đối với trường dữ liệu RXV-22 mã hoạt động để phù hợp với 

các trường dữ liệu liên quan khác  

s. Đã bổ sung phân đoạn thiếu CDO – phân đoạn giới hạn liều lượng tích lũy 

t. Đã cập nhật tất cả các cấu trúc bản tin thích hợp để: Chứa phân đoạn CDO, chứa: 

ARV liên quan đến phân đoạn PV1/PV2 và PID/PD1 

g) Chương 5: 

a. Đã cập nhật định nghĩa của các bản tin QBP^Q11, QBP^Q15 và RSP^K11 dành cho 

việc nhất quán 

b. Đã cập nhật bảng cấu trúc bản tin ORU^R01 để phù hợp với cấu trúc trong chương 7 

 c. Đã loại bỏ định nghĩa bản tin RDR^RDR 

h) Chương 6: 

a. Đã bổ sung các trường dữ liệu mới vào các phân đoạn IN1, IN3, ACC  

b. Đã thêm vào phân đoạn PRT ngay sau phân đoạn PD1 trong cấu trúc bản tin 

DFT^P03 

c. Thay thế phân đoạn ROL cùng với phân đoạn PRT trong toàn bộ các cấu trúc bản tin 

d. Đã thay đổi kiểu dữ liệu dành cho trường dữ liệu DRG-7 với kiểu dữ liệu CP 
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i) Chương 7: 

a. Bổ sung sự kiện kích hoạt cảnh báo 

b. Nâng cấp sự mô tả của trường dữ liệu SPM-27 

c. Đã bổ sung các phân đoạn OBX/TXA trong tất cả các bản tin liên quan 

d. Chỉnh sửa chuỗi phân đoạn trong bản tin quan sát cảnh báo tự gửi 

e. Làm rõ những cá nhân tham dự liên quan có tiềm năng nên sử dụng phân đoạn PRT 

f. Làm rõ mục đích của thành phần dữ liệu đã mã hóa được định nghĩa nội bộ với điều 

khiển tiến trình xử lý nội bộ 

j) Chương 8: 

a. Đã thay đổi số lượng lặp lại của trường dữ liệu OM1-31 

b. Bổ sung nhiệt độ mẫu xét nghiệm với OM4 

c. Bổ sung bộ phận/khoa/phòng thực hiện với OM 

d. Bổ sung các trường dữ liệu lựa chọn chỉ định trong OM1 

e. Không được tán đồng OM1 -16 

f. Đã giải quyết phân loại dành cho chủng loài trong phân đoạn OM1 và OM4 

g. Đã cập nhật tên trường dữ liệu OM1-49 để làm mờ nghĩa từ trường dữ liệu OBR-24 

k) Chương 13: 

a. Đã bổ sung phân đoạn NTE vào bản tin SSU  

b. Đã bổ sung phân đoạn OBR vào bản tin EAC 

c. Rà soát lại trường dữ liệu EQU-1 để được lặp lại 

d. Đã giới thiệu trường dữ liệu mới vào TCC dành cho xét nghiệm tới hạn 

e. Rà soát lại sự mô tả của trường dữ liệu SAC-16  

f. Đã bổ sung phân đoạn DST vào bản tin EAC 

l) Chương 17: 
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a. Đã chỉnh sửa các kiểu cấu trúc bản tin, thay thế các dấu ngoặc ‘<>’ không chính xác 

thành các dấu ngoặc chính xác ‘{}’ 

Nỗ lực vận động bỏ phiếu của HL7 tiếp tục mang lại các tiêu chuẩn có tính mở cho tất 

cả những cá nhân phát triển các hệ thống xử lý dữ liệu chăm sóc sức khỏe. Kinh nghiệm thu 

được như thế này và các tiêu chuẩn HL7 khác đã được đưa vào sản phẩm được phản ánh 

trong bản chỉnh sửa mới nhất của tiêu chuẩn phiên bản 2.   

HL7 đang vận hành theo quy chế chính thức và các thủ tục bỏ phiếu thông qua. Các 

thủ tục này được mô hình hóa theo các thủ tục bỏ phiếu đồng thuận của các tổ chức tiêu 

chuẩn truyền tin điện tử của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe (ví dụ ASTM) và đã được 

thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI). Vào tháng 6 

năm 1994, HL7 trở thành tổ chức phát triển các tiêu chuẩn được công nhận bởi ANSI (SDO). 

HL7 là nhà sáng lập của Tổ chức điều lệ SDO ANSI (SCO) và đã chủ trì trong giai đoạn 2011-

2012. Các thành viên khác của SCO bao gồm: Hội đồng Quốc gia đối với các chương trình 

dược được kê đơn (NCPDP), X12N (ASC X12 Ủy ban Bảo hiểm), ADA (Hiệp hội Nha khoa Hoa 

Kỳ), GS1 (các tiêu chuẩn quốc tế đối với mã vạch và chuỗi cung ứng), ISO TC 215 (Tin học y 

khoa Quốc tế), IHE, các định danh quan sát logic của Viện Regenstreif, các tên và các mã 

(LOINC), Thư viện Quốc gia về y tế đối với pháp danh được hệ thống hóa dành cho y khoa 

(SNOMED). Và “Các nhóm các tiêu chuẩn liên quan” bao gồm IHE (tích hợp doanh nghiệp y 

tế), HIMSS (Xã hội các hệ thống quản lý thông tin y tế) và WEDI (nhóm làm việc về chuyển đổi 

dữ liệu điện tử) 

Các ngày ANSI phê duyệt các tiêu chuẩn phiên bản 2 của HL7 được liệt kê dưới đây: 

 Phiên bản 2.2 – tháng 2 năm 1996  

 Phiên bản 2.3 – tháng 5 năm 1997 

 Phiên bản 2.3.1 – tháng 4 năm 1999 

 Phiên bản 2.4 – tháng 10 năm 2000 

 Phiên bản 2.5 – tháng 7 năm 2003 

 Phiên bản 2.5.1 – tháng 2 năm 2007 

 Phiên bản 2.6 – tháng 10 năm 2007 

 Phiên bản 2.7 – tháng 2 năm 2011 

 Phiên bản 2.8 – tháng 2 năm 2014 
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Giống như một tổ chức, HL7 đã có những phát triển đáng kể trong vài năm qua. Hiện 

tại, thành viên của HL7 bao gồm khoảng 2200 thành viên trong tất cả các nhóm thành viên và 

thu hút 450-500 thành viên và không là thành viên đến hội nghị thường xuyên 3 năm một lần. 

Đến thời điểm hiện tại danh sách tất cả các tiêu chuẩn HL7 đều được ANSI phê duyệt, 

vui lòng tham khảo tại trang thông tin điện tử HL7 (HL7.org) 

Nền Tảng 

Nhóm công tác HL7 bao gồm những người tình nguyện dành thời gian của họ trên cơ 

sở cá nhân hoặc dưới sự bảo trợ của người quản lý của họ. Các tiêu chuẩn đã được công bố 

(bao gồm cả tiêu chuẩn HL7 V2.8) và các dòng sản phẩm miễn phí khác và đã sẵn sàng cho tất 

cả những ai đăng ký và chấp thuận với các điều khoản chính sách IP của HL7. Các thành viên 

có những lợi thế nhất định trong việc truy cập nhanh chóng đến tất cả các tài liệu khi được 

công bố tài liệu, trong khi cá nhân không phải thành viên của HL7 thì phải chờ đợi 3 tháng sau 

khi các tài liệu được phát hành để truy cập được tài liệu. Hơn nữa, các thành viên có quyền 

sử dụng các tiêu chuẩn HL7 trong các sản phẩm của họ và tạo ra các công việc có nguồn gốc 

phát sinh từ HL7; những cá nhân không phải thành viên có quyền đọc các tiêu chuẩn, nhưng 

không được dùng các tiêu chuẩn đó trong các sản phẩm của họ. Những cá nhân/tổ chức 

muốn biết thêm thông tin về chính sách tuân thủ IP có thể truy cập trang thông tin điện tử 

của HL7 tại địa chỉ hl7.org/legal/ippolicy.cfm. 

Tư cách thành viên trong Nhóm làm việc HL7 đã được và đang tiếp tục mở cho tất cả 

cá nhân/tổ chức có nhu cầu tình nguyện và đóng góp cho việc phát triển và tinh chỉnh chất 

lượng của bất cứ Nhóm làm việc HL7 nào và đảm nhận công việc hỗ trợ các tiêu chuẩn đó. 

Thuật ngữ “Mức 7” đề cập đến mức độ giao thức thực hiện cao nhất cho việc định 

nghĩa một khung mạng giống như đã được giới thiệu trong mô hình kết nối hệ thống mở 

(OSI) của Tổ chức các tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và CCITT (viết tắt theo tiếng Pháp của Ủy ban 

Tư vấn đối với Điện thoại và Điện tín Quốc tế). Điều này không phải để nói rằng HL7 phù hợp 

với các thành phần đã xác định của ISO theo mức thứ 7 trong mô hình OSI. Ngoài ra, HL7 

không quy định cụ thể một tập hợp các đặc tả kỹ thuật đã được ISO phê duyệt để chiếm giữ 

các lớp tứ 1 đến 6 theo đặc tả kỹ thuật đặc thù của HL7. Tuy nhiên, HL7 đáp ứng với định 

nghĩa mức khái niệm của cổng giao tiếp kết nối từ ứng dụng – đến – ứng dụng được đặt 

trong lớp thứ 7 của mô hình OSI.  

Trong mô hình khái niệm OSI, các chức năng của cả hai phần mềm và phần cứng 

truyền thông được chia thành 7 lớp, hoặc cấp độ. Tiêu chuẩn HL7 chủ yếu tập trung vào các 

vấn đề xảy ra trong lớp thứ 7 hoặc lớp ứng dụng. Đây là các định nghĩa của dữ liệu được trao 

đổi, thời gian của việc trao đổi và truyền thông của các lỗi ứng dụng đặc thù giữa các ứng 

dụng. Tuy nhiên, cần thiết (hoặc ít nhất là trong một sự cố gắng để đạt được sự rõ ràng), các 
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giao thức đề cập đến các lớp thấp hơn của mô hình OSI đôi khi được đề cập đến việc giúp đỡ 

người thực hiện hiểu rõ bối cảnh của tiêu chuẩn. Chúng đôi khi xác định việc hỗ trợ người 

thực hiện trong việc thiết lập các hệ thống làm việc trên nền tảng HL7. 

Hiện tại, Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 đang giải quyết các cổng giao tiếp kết nối giữa 

các hệ thống IT trong lĩnh vực y tế, các hệ thống này gửi đi hoặc tiếp nhận các bản tin về việc 

đăng ký/nhập viện của bệnh nhân, dữ liệu xuất viện hoặc chuyển chuyên khoa (ADT), truy 

vấn, nguồn tài nguyên và xếp lịch bệnh nhân, chỉ định, kết quả, các quan sát lâm sàng, lập hóa 

đơn, thông tin cập nhật danh mục dùng chung, hồ sơ bệnh án, lập lịch/kế hoạch, giới thiệu 

bệnh nhân (chuyển viện), chăm sóc bệnh nhân, tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng, 

quản lý ứng dụng và quản lý nhân sự. Nó không cố gắng giả định một kiến trúc cụ thể liên 

quan đến vị trí của dữ liệu bên trong các ứng dụng. Thay vì, Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 

cung cấp một phương thức dành cho các ứng dụng và các kiến trúc dữ liệu vốn khác nhau 

đang hoạt động trong môi trường hệ thống khác nhau có thể giao tiếp và trao đổi dữ liệu cho 

nhau. Như một ví dụ, tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 được thiết kế (và được sử dụng) để hỗ trợ 

cho một hệ thống chăm sóc bệnh nhân cũng giống như hỗ trợ cho một môi trường phân tán 

nơi mà dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống của khoa/phòng/bộ phận. 

Nếu chúng ta cân nhắc vô số các ứng dụng của các hệ thống thông tin chăm sóc sức 

khỏe cũng giống như sự đa dạng của các môi trường trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nó là 

bằng chứng tốt nhất chứng minh cho những lợi ích của tiêu chuẩn đem lại cho các cổng kết 

nối giao tiếp (interface). Các cổng kết nối giao tiếp đã lựa chọn được cân nhắc là sẽ có độ ưu 

tiên cao bởi các thành viên tham gia vào quá trình xây dựng tiêu chuẩn. Mục tiêu của HL7 

trong phiên bản 2.8 là việc hoàn thiện tiêu chuẩn này cho các cổng giao tiếp kết nối, xây dựng 

trên khung kiến trúc chung hoàn chỉnh để hỗ trợ cho nhiều cổng kết nối giao tiếp khác. Dòng 

sản phẩm tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.x đang được sử dụng là nền tảng cơ bản để mở rộng 

các định nghĩa cổng kết nối giao tiếp và cũng bổ sung thêm các định nghĩa khác. 

Mục tiêu mong muốn của kết quả công bố đặc tả kỹ thuật này sẽ thu hút được nhiều 

thành viên quan tâm tham gia vào nhóm làm việc với chuyên môn đặc biệt trong lĩnh vực mới 

chưa được quy định trong HL7. Một vài lĩnh vực đã được xác định cụ thể bao gồm: 

a) Hỗ trợ ra quyết định 

b) Các bộ phận/khoa/phòng phụ trợ đặc thù được bổ sung 

c) Thông tin cần thiết kết hợp với các hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

bên ngoài của việc thiết lập chăm sóc nguy cấp 

d) Các bộ gen lâm sàng 

e) Nhi khoa 
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f) Cấp cứu y tế 

Bất chấp những vấn đề nêu trên, các thành viên của nhóm làm việc cảm nhận rằng các 

cổng kết nối giao tiếp giải quyết những vấn đề nêu ra ở đây đủ đề cung cấp các lợi ích quan 

trọng cho công đồng chăm sóc sức khỏe. Các nhóm làm việc tích cực trong những lĩnh vực 

được liệt kê theo danh sách nêu trên. Tất cả những mối quan tâm liên quan đến việc đóng 

góp cho việc phát triển tiêu chuẩn trong tương lai, việc phát triển những lĩnh vực này hoặc 

những lĩnh vực khác của y khoa hoặc công nghệ thông tin y tế đều được hoan nghênh gia 

nhập HL7 và làm việc cùng với chúng tôi. 

Tài liệu này được bố cục cấu trúc sau đây. Việc cân đối của chương này chứa một cơ 

sở để phát triển tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8, các mục tiêu của Tiêu chuẩn và những vấn đề 

đang được cân nhắc xem xét bởi nhóm làm việc liên quan đến phạm vi và phương pháp thực 

hiện. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp cho các độc giả hiểu được cơ bản của các quyết định 

được tạo ra trong quá trình phát triển tiêu chuẩn. Những chương tiếp theo quy định cụ thể 

theo thứ tự như sau: 

 Chương 2 – điều khiển – toàn bộ cấu trúc dành cho các cổng kết nối giao tiếp bao 

gồm một cổng kết nối giao tiếp truy vấn được tổng quát hóa. 

 Chương 2A – các kiểu dữ liệu – cung cấp các định nghĩa dành cho tất cả các kiểu dữ 

liệu HL7 phiên bản V2 

 Chương 2B – hợp chuẩn – sử dụng các hồ sơ bản tin dành cho việc hợp chuẩn 

 Chương 2C – các bảng mã – một danh sách của tất cả các bảng thông tin được sử 

dụng trong tiêu chuẩn 

 Chương 3 – quản lý bệnh nhân – nhập viện, ra viện, chuyển khoa và đăng ký 

 Chương 4 – nhập chỉ định – các bản tin dành cho việc truyền tải các chỉ định hoặc 

thông tin chỉ định giữa các ứng dụng để thu thập được chỉ định, thông qua việc đáp ứng chỉ 

định và các ứng dụng khác khi cần thiết. Những dịch vụ này bao gồm các dược phẩm từ nhà 

thuốc, theo dõi/quan sát lâm sàng (ví dụ, dấu hiệu sinh tồn, I&O) từ dịch vụ điều dưỡng, các 

xét nghiệm trong phòng xét nghiệm, thực phẩm từ chế độ ăn uống, phim từ máy X quang, 

khăn ăn/khăn trải giường từ công việc dọn dẹp, các vật phẩm cung ứng từ nguồn cung ứng 

trung tâm, một chỉ định để cung cấp một loại dược phẩm (trái ngược với việc phân phối nó 

đến một khu người bệnh tách riêng), vv. 

 Chương 4A – nhập chỉ định: Dược/điều trị, vắc-xin – các bản tin dành cho việc truyền 

tải các chỉ định hoặc thông tin về các chỉ định đặc thù cho dược/điều trị và các vắc-xin. 
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 Chương 5 – truy vấn – định nghĩa các quy tắc áp dụng cho các truy vấn và các hồi đáp 

của chúng. 

 Chương 6 – quản lý tài chính – hệ thống thanh toán (lập hóa đơn thanh toán) bệnh 

nhân 

 Chương 7 – báo cáo quan sát – dữ liệu quan sát lâm sàng, chẳng hạn như các kết quả 

xét nghiệm, được gửi đi theo định dạng thành phần dữ liệu có thể định danh được (thay vì 

đoạn văn bản định hướng hiển thị) 

 Chương 8 – danh mục dùng chung chính – một cổng kết nối giao diện được tổng 

quát hóa để đồng bộ các danh mục tham chiếu chung (danh mục dùng chung chính) 

 Chương 9 – các hồ sơ bệnh án/quản lý thông tin – quản lý thông tin y khoa 

 Chương 10 – lập lịch/lập kế hoạch – xếp lịch/lập kế hoạch của bệnh nhân và nguồn 

tài nguyên 

 Chương 11 – giới thiệu bệnh nhân (chuyển bệnh viện) – các bản tin giới thiệu bệnh 

nhân đến bệnh viện khác (hoặc bệnh viện tuyến trên) để giới thiệu một bệnh nhân giữa hai 

tổ chức (cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

 Chương 12 – chăm sóc bệnh nhân – các bản tin chăm sóc bệnh nhân hỗ trợ việc 

truyền thông của các bản ghi định hướng vấn đề và cung cấp chức năng đối với việc thực hiện 

triển khai các lộ trình điều trị lâm sàng trên các hệ thống thông tin máy tính 

 Chương 13 – tự động hóa phòng xét nghiệm lâm sàng – các bản tin cần thiết cho 

thông tin trao đổi cơ bản dành cho một hệ thống tự động phòng xét nghiệm (LAS) để điều 

khiển các quá trình xử lý khác nhau và đảm bảo rằng mỗi vật mẫu xét nghiệm hoặc dịch chất 

có những xét nghiệm được thực hiện chính xác theo chuỗi bao gồm các bước thích hợp. 

 Chương 14 – quản lý ứng dụng – các bản tin cung cấp các phương tiện để quản lý 

HL7 – các ứng dụng hỗ trợ qua mạng  

 Chương 15 – quản lý nhân sự - các bản tin để truyền tải thông tin quản trị mới hoặc 

cập nhật về những cá nhân hành nghề chăm sóc sức khỏe và các nhân viên hỗ trợ.  

 Chương 16 – các bản tin hỗ trợ yêu cầu thanh toán chi phí và hoàn trả chi phí bảo 

hiểm (CR) đối với việc trao đổi dữ liệu điện tử của các hóa đơn y tế (yêu cầu thanh toán chi 

phí) bên ngoài Hoa Kỳ. 
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 Chương 17 – quản lý nguyên vật liệu – các bản tin để trao đổi nhiều sự kiện khác 

nhau liên quan đến các giao dịch chuyển từ quản lý chuỗi cung ứng bên trong cơ sở chăm sóc 

y tế. 

Sự CẦN THIẾT CỦA TIÊU CHUẨN 

Tổ chức và việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một nỗ lực thông tin chuyên 

sâu. Nó thường được chấp nhận rằng hiệu quả của các hoạt động chăm sóc sức khỏe bị tác 

động rất nhiều bởi việc tự động hóa các chức năng quản lý thông tin. Nhiều người tin rằng 

các cơ quan/tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chưa thực hiện việc tự động hóa 

các hệ thống thông tin của họ thì không thể tham gia hiệu quả vào thị trường chăm sóc sức 

khỏe ở thế kỷ 21. 

Trong bốn thập kỷ qua, các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các bệnh viện, đã bắt đầu tự 

động hóa các lĩnh vực quản lý thông tin của họ. Ban đầu, mỗi nỗ lực đều tập trung vào việc 

giảm thiểu giấy tờ trong các tiến trình xử lý, cải tiến quy trình thanh toán tài chính và nâng 

cấp quản lý việc ra quyết định. Trong những năm sau đó, họ tập trung vào việc hiện đại hóa 

và cải tiến các dịch vụ lâm sàng và dịch vụ phụ trợ có liên quan, bao gồm các hệ thống tại 

giường bệnh (trong các bệnh viện và các môi trường người bệnh khác) và các hệ thống “bên 

cạnh người bệnh” (trong các phương tiện di chuyển). Trong 15 năm qua, mối quan tâm về 

việc phát triển các phương thức tích hợp tất cả thông tin liên quan đến các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe được cung cấp cho một người bệnh trong suốt thời gian sinh sống của họ (nghĩa là, 

một hồ sơ bệnh án điện tử). Trong 5 năm qua, chúng tôi tập trung vào các vấn đề tích hợp dữ 

liệu sức khỏe vào những hồ sơ bệnh án điện tử (hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử - EHRs) giữa các 

tổ chức chăm sóc sức khỏe người bệnh và giữa các quốc gia. Chúng tôi có thể hình dung được 

một hồ sơ bệnh án điện tử có thể được trao đổi qua môi trường mạng, một phần hoặc toàn 

bộ hồ sơ bệnh án trong trường hợp cần thiết. 

Ngày nay, số lượng bệnh viện triển khai các hệ thống máy tính để quản lý những thông 

tin cần thiết – nhập viện, xuất viện và chuyển chuyên khoa; các phòng xét nghiệm lâm sàng; 

chẩn đoán hình ảnh; lập hóa đơn và những tài khoản có thể tiếp nhận. Các ứng dụng thông 

thường này trong các lĩnh vực cụ thể đang được phát triển bởi những nhà phân phối khác 

nhau, hoặc bởi những nhóm phát triển nội bộ, với mỗi sản phẩm có một định dạng thông tin 

khác nhau. Khi các bệnh viện mở rộng các hoạt động quản lý thông tin, thông tin dùng chung 

kết hợp với sự cần thiết chia sẻ dữ liệu quan trọng giữa các hệ thống là rất cần thiết. Các hệ 

thống hoàn chỉnh định hướng thực hiện hầu hết hoạt động, nếu không phải như vậy, việc 

quản lý thông tin y tế phụ thuộc vào các sản phẩm của các nhà phân phối. Những hệ thống 

này có thể được thiết kế theo kiến trúc tập trung hoặc phân tán. Tuy nhiên, việc mở rộng 

những hệ thống này có thể và được triển khai theo nhu cầu hoàn thiện thực tế, việc sử dụng 
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chúng sẽ làm giảm bớt sự cần thiết của các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu bên ngoài chẳng hạn 

như HL7. 

Tuy nhiên, nhiều áp lực của một tổ chức để phát triển hoặc đạt được các ứng dụng của 

từng khoa/phòng/bộ phận theo kiến trúc mô đun cơ bản. Một nguyên nhân của áp lực như 

vậy là các nhu cầu đặc biệt của từng khoa/phòng/bộ phận cần được giải quyết triệt để bởi 

nhà phân phối (ví dụ, thường được gọi là “tốt nhất của một chủng loại”). Những nhu cầu khác 

liên quan đến môi trường các hệ thống tổng thể của một bệnh viện thông qua một loạt các 

quyết định của từng khoa/phòng/bộ phận thay vì trong một bộ phận đơn lẻ. Những áp lực 

này có thể được đáp ứng bởi một một trường bao gồm một hệ thống hoàn chỉnh được bổ 

sung bởi các hệ thống của từng khoa/phòng/bộ phận, hoặc một hệ thống tổng thể được bao 

phủ bởi các hệ thống rời rạc và riêng biệt. 

Công nghệ mạng máy tính đã nổi lên như là một giải pháp khả thi và hiệu quả cho việc 

tích hợp các ứng dụng máy tính khác nhau về mặt công nghệ cũng như chức năng trong các 

môi trường chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, những ứng dụng này đều được phát triển và xây 

dựng do cơ cấu thị trường thay vì thông qua một phương pháp tiếp cận theo hệ thống logic; 

do đó chúng thường không tuân theo một thể thức cụ thể và mang những đặc tính riêng biệt. 

Ít nhất, chúng không có một kiến trúc dữ liệu chung; hệ thống lưu trữ dữ liệu kết hợp của 

chúng thực sự tạo thành một cơ sở dữ liệu phân tán và không tuân theo quy cách thông 

thường. các tiến trình xử lý dữ liệu được hỗ trợ rất khác nhau. Việc phát triển và duy trì các 

chương trình do nơi triển khai mở rộng thường cần có sự kết nối và giao tiếp giữa các ứng 

dụng trong môi trường mạng máy tính. Những vấn đề này đã làm tiêu tốn rất nhiều chi phí 

đối với người sử dụng/người đầu tư và nhà phân phối sản phẩm trong khi vẫn giữ quan điểm 

là nhà phân phối phải tạo ra một sản phẩm mới. Nhu cầu về các công việc kết nối giao tiếp tại 

từng địa điểm triển khai có thể giảm thiểu rất nhiều trong trường hợp một tiêu chuẩn về các 

cổng kết nối giao tiếp qua mạng dành cho các môi trường chăm sóc sức khỏe đã có sẵn và 

được chấp thuận bởi các nhà phân phối và người sử dụng. 

Cuối cùng, việc thiếu các tiêu chuẩn về dữ liệu (hoặc dữ liệu không nhất quán) và tiến 

trình xử lý giữa cả hai hệ thống nhà phân phối và nhiều tổ chức nhà cung cấp dịch vụ y tế cho 

thấy rõ một rào cản quan trọng đối với các cổng kết nối giao tiếp của ứng dụng. Trong một 

vài trường hợp, HL7 trở thành một khuôn mẫu hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho các đàm 

phán/thỏa thuận giữa các nhà phân phối và người sử dụng, nhưng không thể phục vụ giống 

như “kệ đóng” một cổng giao tiếp kết nối hoàn thiện. 

Nói tóm lại, nó thực sự quan trọng đối với cả hai nhà phân phối và người sử dụng để 

tránh những vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ các cấu trúc truyền thông/giao dịch không 

tương thích. Thay vì, một khuôn khổ nhỏ nhất phải được xây dựng để giảm thiểu việc không 

tương thích và tăng cường tối đa việc trao đổi thông tin giữa các hệ thống. Phiên bản 2.8 của 
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HL7 được đề xuất là một công cụ có thể đóng vai trò là siêu cấu trúc trong môi trường chăm 

sóc sức khỏe tạo điều kiện thuận lợi cho phương pháp luận về đặc tả kỹ thuật chung. Nó thực 

sự đem lại lợi ích cho cả hai việc phát triển thực tế và kinh tế, và cam kết rằng, các cổng kết 

nối giao tiếp dành cho các ứng dụng máy tính trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe. 

MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN 

Giống như đã đề cập đến ở trên, các đặc tả kỹ thuật của tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 

đã được phát triển tuân theo các mục tiêu tiên quyết đã được xác định cụ thể. Các phiên bản 

mở rộng của Tiêu chuẩn cũng nên hỗ trợ cho những mục tiêu này. 

Mục đích của tiêu chuẩn HL7 là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối giao tiếp 

trong các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu chính là cung cấp các tiêu chuẩn dành cho 

việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng máy tính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm loại 

bỏ hoặc giảm thiểu tối đa việc duy trì chương trình và tùy chỉnh các cổng kết nối giao tiếp nếu 

không được yêu cầu. Mục tiêu chính này có thể được mô tả theo một bộ bao gồm các mục 

tiêu sau đây: 

a) Tiêu chuẩn nên hỗ trợ việc trao đổi giữa các hệ thống được triển khai trong nhiều 

môi trường kỹ thuật khác nhau.  Việc triển khai của nó nên được thực hiện bởi nhiều ngôn 

ngữ lập trình và trên các hệ điều hành khác nhau. Nó cũng nên hỗ trợ việc giao tiếp trong các 

môi trường giao tiếp khác nhau, trải dài toàn bộ, tuân thủ OSI, 7 tầng mạng “ngăn xếp” cho 

đến môi trường kém hoàn chỉnh bao gồm kết nối cơ bản điểm – đến – điểm RS-232C và 

truyền tải dữ liệu bằng các phương tiện truyền thông chẳng hạn như băng từ, chỉ định và các 

loại thẻ nhớ USB. 

b) Việc truyền tải ngay tức thì các giao dịch đơn lẻ nên được hỗ trợ cùng với việc 

truyền tải tập tin (file) của nhiều giao dịch khác nhau. 

c) Cấp độ cao nhất có thể của việc tiêu chuẩn hóa cần đạt được, phù hợp với sự thay 

đổi địa phương về phương thức sử dụng và định dạng của các thành phần dữ liệu. Tiêu chuẩn 

nên cung cấp các biến thể theo quy định địa phương bao gồm ít nhất các bảng đo địa phương 

(người dùng) quy định, các định nghĩa mã địa phương (nội bộ) và các phân đoạn bản tin có 

thể do địa phương định nghĩa. 

d) Tiêu chuẩn phải hỗ trợ việc phát triển tiến hóa theo những yêu cầu mới được nhận 

biết. Điều này bao gồm việc hỗ trợ tiến trình xử lý của các vấn đề mở rộng được đưa ra và các 

vấn đề mới phát sinh trong môi trường hoạt động hiện tại. 

e) Tiêu chuẩn nên được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm của các sản phẩm giao 

thức đang tồn tại và các giao thức tiêu chuẩn công nghiệp đã được chấp thuận. Tuy nhiên, 

tiêu chuẩn không nên là một tài sản độc quyền của các công ty cụ thể gây ảnh hưởng quyền 



Chương 1: Giới thiệu 

Trang 16  Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2, 2014  Bản cuối. 

lợi của người sử dụng tiêu chuẩn. Tại cùng một thời điểm, HL7 tìm thấy phương pháp giữ các 

thuộc tính duy nhất mà một nhà phân phối riêng biệt có thể mang đến cho thị trường. 

f) Trong khi tiêu chuẩn có cả hai thuộc tính hữu ích và thích hợp để tập trung vào các 

hệ thống thông tin trong các bệnh viện, mục tiêu lâu dài là nên định nghĩa các định dạng và 

giao thức cho các ứng dụng máy tính trong và giữa môi trường chăm sóc sức khỏe. 

g) Bản chất rất tự nhiên của các quy trình nghiệp vụ khác nhau đang tồn tại trong các 

hệ thống cung cấp dịch vụ y tế ngăn chặn việc phát triển quy trình toàn cầu hoặc mô hình dữ 

liệu hoặc cả hai để hỗ trợ việc xác định rõ môi trường mục tiêu của HL7. Ngoài ra, HL7 phiên 

bản 2.8 không tạo ra một giả thuyết tiên quyết về kiến trúc của các hệ thống thông tin y tế và 

cũng không cố gắng giải quyết những kiến trúc hệ thống khác nhau giữa các hệ thống thông 

tin y tế. Đối với những lý do này, HL7 phiên bản 2.8 không thể trở thành một tiêu chuẩn cổng 

kết nối giao tiếp “cắm và hoạt động” thực sự. Những sự khác nhau này trong HL7 phiên bản 

2.8 sẽ cần có thêm những bản đàm phán chấp thuận ở cấp độ địa phương. 

h) Sự quan tâm chính của nhóm làm việc HL7 là việc triển khai Tiêu chuẩn sớm nhất có 

thể. Để đạt được mong muốn này, HL7 cũng phát triển một hạ tầng hỗ trợ tiến trình bỏ phiếu 

đồng thuận và được nhận biết bởi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) giống như một Tổ 

chức Tiêu chuẩn được chính thức công nhận (ASO). 

i) Việc hợp tác với các tiêu chuẩn khác liên quan đến các tiêu chuẩn chăm sóc sức 

khỏe, được phác thảo trong chương này. 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HL7 từ PHIÊN BẢN 1.0 ĐẾN phiên bản 2.8 

Nhóm làm việc HL7 họp với nhau theo chu kỳ 3 hoặc 4 tháng một lần kể từ tháng 03 

năm 1987 để xây dựng và rà soát đặc tả kỹ thuật này, giống như những yêu cầu và ý kiến 

đóng góp được gửi đến cho chúng tôi trong những năm qua, các tiêu chuẩn và sản phẩm 

công việc HL7 khác. Nhóm làm việc (WG) được tổ chức trong các ủy ban và các nhóm quan 

tâm đặc biệt để giải quyết mỗi cổng kết nối giao tiếp về mặt chức năng tuân theo sự phát 

triển, các tiến trình/quy trình xử lý được hỗ trợ và nội dung được yêu cầu, cùng với các ủy 

ban tham gia để giải quyết cấu trúc điều khiển tổng thể và những lĩnh vực quản lý khác nhau 

của nhóm. Những ủy ban này chịu trách nhiệm là người tạo ra (tác giả) và duy trì các chương 

trong tiêu chuẩn HL7. Hơn nữa, các nhóm quan tâm qua thời gian được hình thành trong HL7 

để phát triển những ý tưởng, những quan điểm đặc biệt về nội dung và nhà tài trợ không bao 

giờ được giải quyết bởi một ủy ban đơn lẻ đang tồn tại. Một ví dụ, HL7 FHIR ngày nay (được 

phát âm theo từ “lửa”) khởi tạo ra trang thông tin điện tử (hl7.org/fhir) Nếu các hoạt động 

của nhóm quan tâm bảo đảm và một chương mới được cân nhắc là thực sự cần thiết, chúng 

có thể đệ trình để yêu cầu Chủ tịch và Ban Giám đốc Ủy ban Kỹ thuật HL7 thành lập một 

nhóm làm việc mới. 
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Trong ba cuộc họp đầu tiên, dự thảo Tiêu chuẩn phiên bản 1.0 đã được chuẩn bị để 

giải quyết cấu trúc tổng thể của cổng kết nối giao tiếp, ADT, nhập chỉ định, các truy vấn định 

hướng hiển thị. Mặc dù hệ thống thanh toán chi phí bệnh nhân đã được nhận biết là rất quan 

trọng, nhưng khung thời gian không cho phép các chức năng thanh toán và tính chi phí được 

giải quyết trong dự thảo đầu tiên. Dự thảo này đã được trình bày trong một phiên họp toàn 

thể của nhóm tại Tyson’s Corner, VA, ngày 08 tháng 10 năm 1987. 

Phiên bản 2.0 đã được chuẩn bị tiếp theo cho phiên họp toàn thể I tại Tyson’s Corner 

và đã được trình bày tại phiên họp toàn thể II tại Tucson, tháng 09 năm 1988. Kể từ phiên 

họp toàn thể II, việc chỉnh sửa và rà soát cho các phiên bản 2.1, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.4, 2.5, 2.5.1, 

2.6, 2.7 và 2.8 được liên tục thực hiện và nhóm làm việc đã lớn mạnh với khoảng 500 cá 

nhân, vượt xa quy mô ban đầu là 12 thành viên và đã đạt được những thành quả sau đây: 

a) Các đặc tính kỹ thuật đối với các lĩnh vực chức năng khác nhau được định nghĩa lại 

và mở rộng thêm  

b) Các thỏa thuận chính thức đã được phát triển với một vài tiêu chuẩn có ảnh hưởng 

khác: 

 ANSI HITSP đối với việc phối hợp các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe (gần đây đã phát 

triển thành SCO) và nhóm ASC X12N đối với các tiêu chuẩn EDI bên ngoài. 

 Ủy ban các chuẩn Hiệp hội Nha khoa Châu Mỹ (ADA) về thông tin nha khoa (SCDI) đối 

với các tiêu chuẩn có liên quan đến việc thu nhận, tổ chức, lưu trữ và trao đổi liên thông, tính 

riêng tư, bảo mật, an ninh và việc sử dụng các thông tin y tế.   

 Nhóm ASTM E31.11 đối với các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu lâm sàng.  

 Nhóm ACR/NEMA DICOM đối với các tiêu chuẩn liên quan đến hình ảnh y khoa và 

các khía cạnh khác của hệ thống thông tin X quang và nhóm IEEE P1157 dành cho trao đổi dữ 

liệu y khoa (MEDIX). 

 Hiệp hội các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu lâm sàng (CDISC), đối với các tiêu chuẩn hỗ 

trợ thu nhận, trao đổi, gửi và lưu trữ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và siêu dữ liệu trong việc 

phát triển các sản phẩm dược phẩm sinh học và y khoa.  

 Hội đồng quốc gia về các chương trình kê đơn thuốc, đối với các tiêu chuẩn liên quan 

đến thanh toán bảo hiểm dược phẩm và giám định giống như Tiêu chuẩn nguyên bản của 

NCPDP đối với kê đơn điện tử chăm sóc ngoại trú cho việc bán lẻ và các đơn thuốc kê theo chỉ 

định.  
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 Tổ chức phát triển các tiêu chuẩn thuật ngữ y tế quốc tế (IHTSDO) thúc đẩy sự phát 

triển và sử dụng các thuật ngữ lâm sàng được tiêu chuẩn hóa phù hợp, đặc biệt là SNOMED. 

 Và còn nhiều hơn nữa 

Trong suốt những năm qua, HL7 đã tiếp tục thực hiện các bản thỏa thuận chính thức 

này. Danh sách hiện hành của các tổ chức và các bản thỏa hiệp mà HL7 đã thực hiện với họ có 

thể được tìm thấy trên trang thông tin  điện tử HL7 tại địa chỉ: 

http://www.hl7.org/about/agreements.cfm. 

c) Cấu trúc điều khiển chung đã được sửa đổi, trên cơ sở các góp ý công nghiệp, có 

thể được áp dụng rộng rãi cho nhiều môi trường giao tiếp trao đổi khác nhau và tạo điều kiện 

thuận lợi để hợp tác với các nhóm tiêu chuẩn khác. (Ví dụ, ISO TC 215 Tiêu chuẩn các chức 

năng hồ sơ y tế điện tử (13606) và ISO TC 215 các kiểu dữ liệu (21090), cả hai tiêu chuẩn này 

được chấp nhận thông qua từ các tiêu chuẩn HL7 đang tồn tại. 

d) Một chương về cổng kết nối giao tiếp với một hệ thống thanh toán viện phí cho 

bệnh nhân đã được bổ sung vào. 

e) Một chương về việc lập báo cáo các kết quả phụ trợ, các thử nghiệm lâm sàng, trải 

nghiệm sản phẩm và dữ liệu dạng sóng đã được chuẩn bị, kết hợp với tiêu chuẩn ASTM 1238-

91 và với sự tham gia trực tiếp, tích cực của các thành viên Ủy ban ASTM E31.11 

f) Một chương với tập hợp các giao dịch hỗ trợ việc đồng bộ giữa các dữ liệu danh 

mục dùng chung liên quan đến các hệ thống thông tin được thêm vào. 

g) Một chương về cổng kết nối giao tiếp với các ứng dụng đã được bổ sung nhằm hỗ 

trợ các chức năng hồ sơ bệnh án bao gồm quản lý các bản sao chép, theo dõi và định vị biểu 

đồ, phân tích sự thiếu hụt, sự đồng thuận và công bố thông tin. 

h) Một chương về các bản tin đã được bổ sung để hỗ trợ truyền thông của các sự kiện 

khác nhau liên quan đến tiến trình của việc xếp lịch cuộc hẹn đối với các dịch vụ hoặc đối với 

việc sử dụng các tài nguyên. 

i) Một chương định nghĩa tập hợp bản tin đã được bổ sung để sử dụng trong các 

truyền thông giới thiệu người bệnh (chuyển người bệnh giữa các cơ sở chăm sóc sức khỏe) 

giữa các thực thể chăm sóc y tế khác nhau.  

j) Một từ điển dữ liệu được số hóa của tất cả các thành phần dữ liệu và các thành 

phần dữ liệu của bản tin khác đã được tạo ra. Phụ lục A chứa các tham chiếu chéo và thông 

tin khác đã được tạo ra từ bộ từ điển dữ liệu điện tử này. 
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k) Những phần bổ sung mở rộng này đã xuất hiện trong các chương dữ liệu đầu 

vào/chỉ định và các theo dõi/quan trắc lâm sàng bao gồm các kết quả định hướng thành phần 

dữ liệu, cổng kết nối giao tiếp của các chỉ định dược phẩm và các quản trị. 

l) Các bản tin báo nhận được mở rộng với việc bao gồm chế độ nâng cao riêng biệt để 

định nghĩa “Báo nhận chấp nhận”. Trong khi phương thức này của bản tin báo nhận luôn luôn 

được cho phép, nó hiện tại làm rõ phương thức HL7 hỗ trợ cho bất cứ môi trường nào khi các 

phần mềm trung gian tồn tại trong mạng lưới với khả năng tiềm ẩn về thời gian chậm trễ 

(chẳng hạn như các dịch vụ lưu trữ và chuyển tiếp, “Công cụ kết nối và giao tiếp – Interface 

Engines” thực hiện đẩy ra các dịch vụ, vv). Các bản tin báo nhận ngay lập tức xuất hiện để giải 

phóng hệ thống gửi thoát khỏi yêu cầu gửi lại bản tin. 

m) Sự khác biệt được ghi nhận giữa định nghĩa bản tin tóm tắt HL7 ở cấp độ 7 (cấp độ 

ứng dụng trong mô hình OSI) được định nghĩa so với quy tắc giải mã hóa HL7 đối với việc 

chuyển đổi bản tin tóm tắt sang một chuỗi các ký tự cấu thành một bản tin thật sự. Các quy 

tắc mã hóa này thực tế là một sự thay thế tiềm năng được đề xuất tại nơi mà định nghĩa hoàn 

chỉnh cấp độ 6 (cấp độ trình diễn trong mô hình OSI) không tồn tại (ví dụ, quy tắc mã hóa cơ 

bản ASN.1 của ISO (BER)).  

n) Ủy ban kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân đã tạo ra và thiết kế các bản tin hỗ trợ việc 

truyền thông của các bản ghi vấn đề được định hướng, bao gồm thông tin vấn đề lâm sàng, 

mục tiêu và lộ trình điều trị giữa các hệ thống máy tính. Các bản tin chăm sóc sức khỏe cho 

bệnh nhân truyền đi giữa các ứng dụng lâm sàng đối với một cá nhân được đề cập đến.  

o) Ủy ban kỹ thuật tự động hóa phòng xét nghiệm lâm sàng đã được thành lập để 

phát triển các bản tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tích hợp hoặc kết nối giao tiếp 

của các hệ thống vận chuyển/truyền tải người máy hoặc tự động, thiết bị phân tích và thiết bị 

trước hoặc sau phân tích chẳng hạn như máy ly tâm tự động và lọ dịch chất, máy mở nắp ống 

nghiệm, máy đóng nắp và các hệ thống lưu trữ và thu thập mẫu xét nghiệm. Ngoài các cổng 

kết nối giao tiếp điện tử và cơ khí của các thành phần khác nhau này, các máy tính điều khiển 

các thiết bị hoặc dụng cụ cần phải được kết nối giao tiếp với nhau và/hoặc hệ thống thông tin 

xét nghiệm (LIS). Toàn bộ những thông tin này được mô tả chi tiết trong chương 13 của Tiêu 

chuẩn HL7 phiên bản 2.8. 

p) Các đặc tính kỹ thuật về quản trị mạng mà trước đó đã được đưa vào một phụ lục 

không quy chuẩn trong Tiêu chuẩn đã được phát triển hơn nữa để mô tả chính xác hơn mục 

đích của bản tin được mô tả trong tài liệu này. Chương này đã được đặt tên là “Quản trị ứng 

dụng” và không quy định một giao thức để quản lý mạng, chẳng hạn như TCP/IP SNMP. Thay 

vào đó, các bản tin của nó cung cấp các phương tiện để quản lý các ứng dụng HL7 hỗ trợ trên 
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một mạng lưới. Giống như chương về kỹ thuật, thông tin này hiện tại là bản tiêu chuẩn liên 

quan đến các Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 và được mô tả chi tiết trong chương 14. 

q) Ủy ban kỹ thuật quản lý nhân sự được thành lập để phát triển các tập giao dịch 

quản lý nhân sự cung cấp cho việc truyền tải thông tin quản trị mới hoặc cập nhật về người 

hành nghề chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và các nhân viên hỗ trợ. Từ khi nhiều hệ thống (ví 

dụ, an ninh, xếp lịch, chỉ định,…) phải có khả năng giám sát chặt chẽ những thay đổi thông tin 

nhất định về người hành nghề chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, tập các giao dịch quản trị 

nhân sự được sử dụng để định danh rõ ràng những sự kiện này. Ví dụ, thực sự quan trọng với 

một hệ thống an ninh là phải nhận biết được khi một nhân viên đã được thuê hoặc có vai trò 

cụ thể đã chấm dứt công việc (nghỉ việc, không còn làm việc). 

r) Trước phiên bản 2.4, việc cập nhật danh mục dùng chung chính là phương pháp 

duy nhất để cập nhật thông tin này. Tuy nhiên, khi bất kỳ thay đổi nào xuất hiện đều được 

báo cáo giống như các thông báo cập nhật dữ liệu danh mục dùng chung chính, nó không rõ 

ràng trong khi các hạng mục cụ thể của dữ liệu đã được thay đổi và các thay đổi đó ảnh 

hưởng nặng nề đến hiệu quả của quá trình xử lý. Cần lưu ý rằng các chức năng quản lý nhân 

sự không ảnh hưởng đến việc quản trị chăm sóc sức khỏe (ví dụ, các lợi ích) không được giải 

quyết trong chương này.  

s) Khi phiên bản 2.5 của HL7 được tạo ra, Ủy ban kiểm soát hợp nhất tất cả các định 

nghĩa của các kiểu dữ liệu đã được phân phối trước đây trên tất cả các chương của HL7 và đã 

tạo ra một chương thứ 2 (2A), đây là một từ điển của tất cả các kiểu dữ liệu đã được sử dụng 

trong phiên bản 2.5 của HL7 và bây giờ là phiên bản 2.8 của HL7. Những định nghĩa này cũng 

đã được gỡ bỏ từ các chương trước đó và những chỉnh sửa đã được thực hiện khi 2 hoặc 

nhiều chương có các định nghĩa xung đột về các kiểu dữ liệu. 

t) Phiên bản 2.5.1 của HL7 – là một phần mở rộng của phiên bản 2.5 để một diễn giải 

sáng tỏ các yêu cầu của sự sửa đổi nâng cao xét nghiệm lâm sàng (CLIA) năm 1988 liên quan 

với việc trao đổi của thông tin xét nghiệm điện tử với các cơ quan bổ trợ. HL7 đã được thông 

báo về sự cần thiết với việc chứa một số lượng giới hạn của các trường dữ liệu bổ sung đã 

được đặt trong phân đoạn OBX của phiên bản 2.5 để hỗ trợ tuân thủ tiêu chuẩn. Mặc dù 

chúng ta không thể xác nhận được các yêu cầu thông qua Liên minh Châu Âu, việc bổ sung 

các thành phần dữ liệu này với phân đoạn OBX có thể cũng tạo điều kiện đáp ứng các yêu cầu 

báo cáo xét nghiệm theo quy định của dịch vụ chứng nhận Vương quốc Anh [UKAS] và sự cấp 

phép giải phẫu bệnh lâm sàng (UK) Ltd [CPA]. 

u) Một chương định nghĩa đặc tả kỹ thuật truyền tin hỗ trợ các yêu cầu thanh toán chi 

phí và hoàn trả chi phí bảo hiểm đối với việc trao đổi điện tử của dữ liệu hóa đơn y tế (yêu 

cầu thanh toán chi phí) đã được thêm vào. Các đặc tính kỹ thuật này được dự kiến dành cho 
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việc sử dụng của các nhà phân phối nhóm lợi ích, các nhà quản lý bên thứ ba (TPA) và những 

người chi trả chi phí, những người phát triển phần mềm tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về trao 

đổi điện tử của dữ liệu yêu cầu thanh toán chi phí. (Chương này được xuất bản dành cho việc 

triển khai HL7 bên ngoài Hoa Kỳ nơi mà Luật HIPAA ủy thác một tập phương pháp sử dụng 

của các hướng dẫn triển khai của các bản tin X12 sẵn sàng đối với các mục tiêu này. 

v) Một chương được bổ sung để định nghĩa các bản tin tóm tắt dành cho các mục 

đích truyền thông các sự kiện khác nhau liên quan đến các giao dịch xuất phát từ việc quản lý 

chuỗi cung ứng (hàng hóa/hạng mục cung ứng – vật tư) bên trong các cơ sở y tế. Chương này 

bao gồm bản tin hàng lưu kho và sự khử trùng. Các phân đoạn dữ liệu danh mục hàng lưu 

kho được công bố trong chương này dựa trên các bản tin cập nhật và thêm vào danh mục 

dùng chung giữa các ứng dụng chẳng hạn như quản lý nguyên vật liệu, lập lịch và các ứng 

dụng khử trùng. 

TỔNG QUAN 

Mục này bao gồm một mô tả của khái niệm cơ bản về Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8, 

phương pháp tiếp cận để bổ trợ những thay đổi bên trong và các thay đổi tiến triển/tiến hóa 

và phương pháp chúng được cấu trúc để thích ứng với các môi trường truyền thông giao tiếp 

biến đổi hiện tại và tương lai. 

1.7.1. CÁC QUY TẮC MÃ HÓA HL7 

Các định dạng bản tin được mô tả theo các quy tắc mã hóa HL7 phiên bản 2.8 bao gồm 

các trường dữ liệu có độ dài biến thiên và được phân biệt với nhau bởi một trường ký tự 

ngăn cách. Các quy tắc mô tả phương thức mà các kiểu dữ liệu khác nhau được mã hóa bên 

trong một trường dữ liệu và khi một trường dữ liệu đơn độc có thể được lặp lại. Các trường 

dữ liệu kết hợp bên trong các nhóm luận lý (logic) được gọi là các phân đoạn dữ liệu. Các 

phân đoạn được phân biệt với nhau bởi các ký tự ngăn tách phân đoạn. Mỗi phân đoạn bắt 

đầu với một giá trị bằng nhóm 3 ký tự định danh phân đoạn trong một bản tin. Các phân 

đoạn dữ liệu có thể được định nghĩa theo thuộc tính bắt buộc hoặc tùy chọn (không bắt 

buộc) và có thể được phép lặp lại. Các trường dữ liệu độc lập được tìm thấy bên trong bản tin 

bởi vị trí của nó bên trong các phân đoạn dữ liệu chứa chúng. 

Tất cả dữ liệu được biểu diễn giống như việc các ký tự có thể hiển thị từ tập ký tự 

được lựa chọn. Bộ ký tự ASCII có thể hiển thị (các giá trị theo hệ cơ số 16 bao gồm các giá trị 

nằm trong khoảng 20 và 7E) là tập ký tự mặc định trừ khi được điều chỉnh trong phân đoạn 

tiêu đề MSH. Dấu ngăn cách trường dữ liệu là bắt buộc để được lựa chọn từ bộ ký tự có thể 

hiển thị ASCII. Tất cả các dấu phân cách đặc biệt khác và các ký tự đặc biệt khác cũng phải là 

những ký tự có thể hiển thị, ngoại trừ dấu phân cách phân đoạn dữ liệu là ký tự quay trở lại 

ASCII (đây là ký tự không thể hiển thị - ký tự Enter, hoặc ‘<cr>’, hoặc ký tự xuống dòng). 
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1) Đó là việc không có gì bên trong HL7 phiên bản 2.8 hoặc ASTM 1238 hạn chế các tập 
dữ liệu hợp pháp với các ký tự ASCII có thể in ấn được. Những hạn chế trước đây đã được áp 
đặt để cung cấp những giới hạn của nhiều hệ thống truyền thông đang tồn tại. Một số hệ 
thống đang tồn tại có thể hiểu sai một số ký tự 8-bit giống như là các ký tự điều khiển dòng 
thay vì dữ liệu. Những hệ thống khác sẽ bóc tách ra 8-bit.   

2) Ủy ban Châu Âu (EC) có nhu cầu đối với các ký tự có thể in ấn được (ví dụ, Đức, 
trọng âm quan trọng của Pháp) mà không có trong tập dữ liệu hạn chế đã được định nghĩa ở 
trên. Thị trường máy tính cá nhân cung cấp các ký tự chữ cái thông qua việc gán chúng với các 
mã nằm trong khoảng 128 và 256, nhưng nó thực hiện điều này theo nhiều phương thức 
khác nhau. ISO 8859 là một tập 256-ký tự bao gồm tất cả các chữ cái cần thiết của khu vực 
Châu Âu và là một ứng cử viên thích hợp cho nhóm các tiêu chuẩn Châu Âu. Trường hợp Châu 
Âu định nghĩa đặc tả kỹ thuật của tập đặc biệt ký tự 8-bit, HL7 sẽ chấp nhận tập dữ liệu này 
trong các môi trường đòi hỏi nó và có thể sử dụng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.  

3) Các mã đa ký tự: 

a) UNICODE – khi phương tiện giao tiếp sử dụng UNICODE và tất cả các ký tự đã được 

đại diện bởi mã số tương tự của bytes, tất cả các ký tự phân cách sẽ là các ký tự đơn lẻ của 

chiều dài các byte được quy định và tiêu chuẩn áp dụng chỉ giống như nó đang hoạt động với 

chiều dài một byte đơn lẻ, ngoại trừ chiều dài của các ký tự có thể lớn hơn 1 byte. 

b) JIS 0202 – ISO 2022 cung cấp một chuỗi escape (ký tự ‘\’) để chuyển đổi giữa các tập 

ký tự khác nhau và giữa các đại diện ký tự byte đơn lẻ và ký tự nhiều byte. Nhật Bản đã áp 

dụng ISO 2022 và chuỗi escape của nó giống như JIS 0202 để trộn lẫn các ký tự Kanji và ký tự 

ASCII trong cùng một bản tin. Cả hai ký tự byte đơn và ký tự đa byte sử dụng chỉ sử dụng việc 

sắp xếp thấp 7 bit trong mã JIS Kanji với JIS X 0202 để đảm bảo tính minh bạch trên toàn bộ 

các hệ thống truyền thông tiêu chuẩn. Khi các bản tin HL7 phiên bản 2.8 được gửi đi giống 

như JIS X 0202, tất cả các dấu phân cách HL7 phải được gửi đi giống như các ký tự ASCII byte 

đơn và chuỗi escape từ bộ ký tự ASCII đến bộ ký tự Kanji một lần nữa phải xuất hiện bên 

trong các dấu phân cách. Trong hầu hết các trường hợp, việc sử dụng bộ ký tự Kanji sẽ bị hạn 

chế cho các trường dữ liệu văn bản. 

Có những phần khác của chuỗi JIS X hỗ trợ bộ ký tự Katakana (JIS X 0201/ISO IR 13), 

Romaji (JIS 0201/ISO IR 14) và Kanji (JIS 0208/ISO IR 87) và JIS X 0212/ISO IR 159) có thể được 

sử dụng trong các bản tin HL7 theo cùng một cách thức giống như JIS 0202. 

c) Trong trường hợp một quốc gia riêng biệt sử dụng các quy tắc xung đột để trình diễn 

các ký tự đa byte, nó được đẩy đến những hệ truyền thông để chắc chắn rằng chúng đang sử 

dụng cùng một bộ các quy tắc.  
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Các quy tắc mã hóa phân biệt giữa các trường dữ liệu có giá trị rỗng và chúng không 

được phép xuất hiện. Hình thức xuất hiện được đại diện bởi hai dấu ngoặc kép liền kề, sau đó 

không có dữ liệu nào cả (ví dụ, hai ký tự phân cách liên tiếp). Sự khác biệt giữa các giá trị rỗng 

và những gì không được xuất hiện là quan trọng khi một bản ghi đang được cập nhật. Trong 

trường hợp trường dữ liệu trước đó trong cơ sở dữ liệu cần được thiết lập giá trị rỗng (null); 

trong trường hợp sau đó nó nên giữ lại giá trị trước đó. Các quy tắc mã hóa quy định cụ thể 

rằng nếu một ứng dụng tiếp nhận không thể thống nhất với một trường dữ liệu không xuất 

hiện, nó nên xử lý trường dữ liệu giống như trường hợp nó xuất hiện nhưng có giá trị rỗng.  

Các quy tắc mã hóa quy định cụ thể rằng ứng dụng tiếp nhận nên bỏ qua các trường 

dữ liệu xuất hiện trong bản tin nhưng không được mong đợi thay vì xử lý chúng giống một 

trường hợp lỗi. Để có thêm thông tin chi tiết về các trường dữ liệu và các quy tắc mã hóa, 

tham khảo mục 2.5.3, “Các trường dữ liệu”, và 2.6, “Các quy tắc xây dựng bản tin”.  

1.7.2 CÁC BIẾN ĐỔI ĐỊA PHƯƠNG/NỘI BỘ 

Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 được mong đợi để chuẩn hóa các trao đổi dữ liệu, không 

phải các hệ thống ứng dụng phía dưới. Điều này có nghĩa là một sự đa dạng phổ rộng theo 

phương thức mà tiêu chuẩn được áp dụng trong các cơ sở/tổ chức khác nhau. 

Các yêu cầu để hỗ trợ tính đa dạng bên trong tiêu chuẩn tập trung vào các phương 

thức sau: 

a) Chỉ các trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc trong các bản tin tóm tắt là cần thiết 

để hỗ trợ tính logic của các mối quan hệ giữa các bản tin hoặc mục đích cơ bản của chúng. 

Nhiều trường dữ liệu khác được quy định cụ thể nhưng được tạo ra với thuộc tính không bắt 

buộc (tùy chọn). 

b) Đó là việc cung cấp với sự quy định rõ trong các đặc tả kỹ thuật bổ sung hoặc phân 

chia các bản tin đó đối với một cơ sở/tổ chức. Các quy ước được sử dụng cho phương thức 

này có ý định để ngăn chặn xung đột với đặc tả kỹ thuật của những phiên bản sau này. 

1.7.3. CÁC THAY ĐỔI TIẾN HÓA VỚI CÁC TIÊU CHUẨN 

Tất cả các tiêu chuẩn phải phát triển giống như các ứng dụng mà chúng hỗ trợ thay đổi 

và giống như một kết quả trải nghiệm thông qua việc sử dụng chúng. Trong việc thừa nhận 

điều này, Tiêu chuẩn bao gồm một ID phiên bản giao thức trong tất cả các bản tin. 

Các giao dịch mới hoặc các thành phần dữ liệu sẽ được bổ sung vào các môi trường 

hoạt động của HL7 phiên bản 2.8 giống như một kết quả của các thay đổi trong Tiêu chuẩn 

hoặc liên quan đến việc thay đổi trong quá trình triển khai nội bộ giống như việc cho phép 

bên trong Tiêu chuẩn. Điều này thực sự quan trọng khi các thay đổi được thực hiện tại một 

địa điểm không đòi hỏi toàn bộ các ứng dụng truyền thông đồng thời nâng cấp. Các sự bổ 
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sung đặc biệt trong các quy tắc mã hóa liên quan đến các trường dữ liệu không xuất hiện 

hoặc không được mong đợi là rất quan trọng. Bởi vì chúng, các trường dữ liệu mới có thể 

được bổ sung đầu tiên cho hệ thống gửi hoặc hệ thống nguồn; hệ thống tiếp nhận sẽ bỏ qua 

các trường dữ liệu mới cho đến khi nó được cập nhật để sử dụng chúng. Thông thường, các 

quy tắc này cũng thực hiện việc thay đổi hệ thống tiếp nhận đầu tiên. Cho đến khi hệ thống 

gửi được thay đổi, hệ thống tiếp nhận sẽ nhận biết được các trường dữ liệu mới “không xuất 

hiện” và xử lý chúng tuân theo các quy tắc của nó về dữ liệu không xuất hiện. 

Tương tự như vậy, Các quy tắc mã hóa HL7 phiên bản 2.8 hỗ trợ các thay đổi trong các 

kích thước của trường dữ liệu. Các trường dữ liệu được tìm thấy bên trong bản tin bởi dấu 

phân cách kiểm tra, thay vì bởi một sự bù đắp. Việc thay đổi độ lớn/kích thước của một 

trường dữ liệu không làm thay đổi thủ tục được sử dụng để phát hiện các trường dữ liệu 

theo sau. 

1.7.4. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHO CÁC GIAO DỊCH TRUYỀN TẢI TẬP TIN (XỬ 

LÝ THEO KHỐI/NHÓM) 

Mặc dù Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 được định nghĩa theo các điều khoản trong mô 

hình client-server (máy chủ - máy trạm) (điều khiển hoạt động từ xa), các tiêu chuẩn của nó 

có thể được áp dụng tương tự cho các giao dịch truyền tải tập tin. Một hoặc nhiều bản tin có 

thể được mã hóa tuân theo các quy tắc mã hóa, được nhóm lại trong một tập tin và được 

truyền tải bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông bên ngoài, FTAM, FTP, Kermit, 

hoặc bất kỳ giao thức truyền tải tập tin nào. Những phản hồi có thể được nhóm lại trong một 

tập tin và được truyền đi theo phương thức tương tự. Chương 2 cung cấp cơ chế chung đối 

với việc truyền tải nhóm của các bản tin HL7. 

1.7.5. MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC GIAO THỨC KHÁC 

Việc cân nhắc các xử lý đã được đề cập đến với mối quan hệ giữa Tiêu chuẩn HL7 và 

các giao thức khác. Phần thảo luận này tập trung vào ba câu hỏi sau đây: 

a) Mối quan hệ giữa giao thức HL7 phiên bản 2.8 và các giao thức dịch vụ “lớp/tầng 

thấp hơn” là gì? Trong việc tuân thủ khắt khe mô hình ISO OSI, HL7 không nên tái tạo hoặc 

sao chép lại các đặc trưng của các giao thức này. Điều này có thể được phân tích để yêu cầu 

HL7 nhằm ngăn chặn việc sao chép lại chức năng của tầng thứ 7 ISO có chứa trong các thành 

phần dịch vụ.  

Tuy nhiên, đó là mục tiêu của nhóm HL7 để hỗ trợ các giao tiếp trao đổi chăm sóc sức 

khỏe trong các môi trường truyền thông đa dạng rộng lớn, bao gồm cả việc nhiều môi trường 

không hoàn thiện giống như ISO. 
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b) Mối quan hệ giữa Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 và các giao thức ứng dụng khác là 

gì? Các giao thức liên quan bao gồm các tiêu chuẩn ASC X12 dành cho sự trao đổi tài liệu điện 

tử, tiêu chuẩn ASTM 1238-88 dành cho các báo cáo dữ liệu phòng xét nghiệm, tiêu chuẩn 

ACR/NEMA DICOM dành cho chẩn đoán hình ảnh và các khía cạnh của hệ thống thông tin X 

quang và tiêu chuẩn IEEE P1157 dành cho sự trao đổi dữ liệu y khoa (MEDIX).  

c) Mối quan hệ giữa Tiêu chuẩn HL7 và các giao thức chăm sóc sức khỏe được đăng 

ký độc quyền trong việc sử dụng hiện nay là gì? 

1.7.5.1. CÁC GIAO THỨC LỚP THẤP HƠN 

Các quy tắc mã hóa HL7 phiên bản 2.8 là khác nhau đáng kể so với các quy tắc mã hóa 

cơ bản ASN.1 đã được tài liệu hóa trong CCITT X.409 và X.209 và ISO 8825 hoặc được triển 

khai trong LU.6 hoặc RPC. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm như sau: 

a) Thông qua việc định nghĩa, các quy tắc mã hóa HL7 phiên bản 2.8 sẽ được áp dụng 

tại môi trường không có phần mềm để thực hiện mã hóa. Không có phần mềm, gánh nặng 

đặt lên người lập trình các ứng dụng để phát triển phần mềm truyền thông phù hợp với các 

quy tắc mã hóa là rất khó khăn. 

b) Các quy tắc mã hóa của các giao thức này phụ thuộc vào giả thuyết các giao thức 

tầng thấp hơn cung cấp sự rõ ràng (ví dụ, toàn bộ các mã ký tự có thể được truyền đi mà 

không bị thay đổi bởi các tầng thấp hơn). Giả thuyết này thường không phù hợp trong các 

môi trường truyền thông phải đáp ứng HL7 trong khoảng thời gian tạm thời. Các kỹ thuật có 

thể được sử dụng để triển khai cụ thể trong giao thức tầng thấp hơn là khó thực hiện trong 

một số các môi trường ứng dụng đặc biệt thời đại ngày nay. 

Những ghi chú được lựa chọn để văn bản hóa các định dạng bản tin trong Tiêu chuẩn 

HL7 phiên bản 2.8 không phải ghi chú cú pháp tóm tắt (ASN.1) các quy tắc mã hóa cơ bản 

(BER) được định nghĩa bởi ISO. 

Ngược lại với các môi trường truyền thông mức cao khác, đó là không có sự kết hợp 

riêng biệt từ việc gửi của bản tin từ máy trạm đến máy chủ và các hồi đáp. Điều này dường 

như thích hợp với mô hình client-server (máy chủ - máy trạm). 

Bất cứ khi nào HL7 phiên bản 2.8 được áp dụng trong môi trường mạng, các vấn đề 

cần được giải quyết. Đây thực sự là tương tự dù nó có được áp dụng trên các mạng tiêu 

chuẩn ISO hay các mạng thuộc sở hữu. Mặc dù Tiêu chuẩn HL7 không quy định cụ thể 

phương thức giải quyết các vấn đề xuất hiện, nó cung cấp các trường dữ liệu cụ thể sẽ được 

gán giá trị trong khi quyết định các giải pháp. Các trường dữ liệu MSH-5 – ứng dụng tiếp 

nhận, MSH-6 – cơ sở y tế tiếp nhận và MSH-11 – ID xử lý được xác định vị trí trong phân đoạn 

tiêu đề của tất cả các bản tin HL7. Trường dữ liệu MSH-6 – cơ sở tiếp nhận dự kiến sử dụng 
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với các môi trường trong đó nhiều sự kiện xảy ra phức tạp trên cùng ứng dụng đang được 

thực thi trên cùng một hệ thống máy tính hoặc trên cùng một mạng đại diện cho các tổ chức 

khác nhau hoặc các thực thể tổ chức. Trường dữ liệu MSH-11 – ID xử lý được sử dụng trong 

các tình huống có nhiều phiên bản khác nhau về bản chất ứng dụng có thể tập trung trên 

cùng máy tính với các mục tiêu khác nhau. Xem bảng HL7 0103 – ID xử lý với các giá trị được 

đề xuất.  

HL7 phiên bản 2.8 không tiêu chuẩn hóa toàn bộ các giá trị đối với trường dữ liệu 

MSH-5 – ứng dụng tiếp nhận và trường dữ liệu MSH-6 – cơ sở y tế tiếp nhận tại thời điểm này 

bởi vì có quá nhiều sự thay đổi trong địa điểm trên hệ thống đang tồn tại và bởi vì có nhiều 

loại môi trường khác nhau (ví dụ, trong các quốc gia khác nhau) có thể có nhiều tập mã bắt 

buộc khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ việc sử dụng các tập mã được 

HL7 đề xuất nơi mà chúng đã định nghĩa và chúng tôi thừa nhận rằng các mã được tiêu chuẩn 

hóa là thực sự cần thiết đối với các truyền thông liên tục. 

1.7.5.2. CÁC GIAO THỨC ỨNG DỤNG KHÁC 

Nhóm làm việc đã đưa ra việc chú ý có thể được cân nhắc cho mối quan hệ của Tiêu 

chuẩn HL7 và các giao thức khác. Một nỗ lực giữ liên lạc đáng kể đang được tiến hành. Điều 

này được mô tả sau đây:  

a) ACR/NEMA DICOM. Nhóm làm việc HL7 duy trì việc liên lạc liên tục với nhóm làm 

việc ACR/NEMA DICOM. HL7 và ACR/NEMA DICOM có cả hai nhóm thành viên của ANSI 

HITSP.  

b) Tiêu chuẩn ASC X12 đối với trao đổi văn bản điện tử. ASC X12 là một họ của tiêu 

chuẩn cung cấp cho cả hai sự mô tả tổng quát và cụ thể đối với việc trao đổi dữ liệu bên trong 

một số ngành công nghiệp. Các quy tắc mã hóa HL7 phiên bản 2.8 được mô phỏng theo tiêu 

chuẩn X12, mặc dù có nhiều điểm khác biệt. Tiêu chuẩn HL7 cần phải cung cấp trao đổi trực 

tuyến của các giao dịch độc lập trên mạng LAN. Sự khác biệt này, cùng với một số vấn đề ứng 

dụng chính xác, được đáp ứng với sự khác biệt từ X12. Gần đây, X12 đã quyết định thực hiện 

theo các quy tắc mã hóa UN/EDIFACT đối với tất cả các tiêu chuẩn X12 được xuất bản trong 

năm 1995 hoặc sau đó. Các giao dịch X12N tạo điều kiện cho việc truyền tải các yêu cầu thanh 

toán chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các thông tin chuyển khoản cũng như việc kết hợp 

lợi ích, sự gia nhập và kiểm tra được sử dụng tăng lên đột ngột. HL7 đã được lựa chọn quy 

định tất cả các giao dịch nghiệp vụ mới giữa các cơ sở/tổ chức liên quan đến việc trao đổi của 

các yêu cầu thanh toán chi phí, lợi ích, hoặc thông tin tài chính khác là trách nhiệm của ASC 

X12N, tiểu ban bảo hiểm của X12. 
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Trong năm 2005, HL7 và X12 đã ký một bản cập nhật thỏa thuận dài hạn giữa các tổ 

chức để tạo và mở rộng các tiêu chuẩn toàn diện trong cộng đồng chăm sóc sức khỏe. 

 

c) ASTM 1238.94 báo cáo dữ liệu phòng xét nghiệm. Một nỗ lực liên kết hoạt động 

giữa ủy ban ASTM và nhóm làm việc đã dẫn đến những thay đổi nhỏ trong đặc điểm kỹ thuật 

của ASTM để tăng cường khả năng tương thích và thay đổi trong các đặc tả kỹ thuật điều 

khiển của HL7 phiên bản 2.8 để tăng cường việc tương thích và việc phát triển của toàn bộ 

chương báo cáo dữ liệu phụ trợ, được phát triển kết hợp bởi các ủy ban và được xây dựng 

dựa trên các tiêu chuẩn ASTM. Sự liên kết này đã mở rộng tới điểm mà cả hai nhóm hiện tại 

có thể có quyền tự do sử dụng các nội dung của mỗi tiêu chuẩn “toàn bộ” bên trong tiêu 

chuẩn đã công bố của mình. 

Một số khác biệt là trong việc lựa chọn thuật ngữ chuyên môn nhiều hơn nội dung bản 

tin trong thực tế. Ví dụ, ASTM “Dấu ngăn cách trường dữ liệu con” thường được sử dụng để 

ngăn cách việc lặp lại của giá trị đồng nhất riêng biệt. Nó được gọi là “Dấu ngăn cách lặp lại” 

trong HL7 phiên bản 2.8. HL7 và ASTM đều là thành viên của ANSI HITSP.   

d) IEEE P1157 (“MEDIX”). Ủy ban MEDIX đã định nghĩa một giao thức mức ứng dụng 

tương tự như trong phạm vi HL7 nhưng được xây dựng hoàn toàn dựa vào tầng giao thức 

ISO, trở lên và bao gồm Thành phần dịch vụ hoạt động từ xa (ROSE). HL7 thay đổi từ phương 

thức tiếp cận này bởi quyết định không phụ thuộc vào ROSE cũng không sử dụng thông báo 

cú pháp ASN.1 BER. Mặc dù có sự khác biệt trong các phương thức tiếp cận, Nhóm làm việc 

HL7 liên kết thường xuyên với Ủy ban MEDIX. Nhóm làm việc đã phát minh ra một định dạng 

đối với Tiêu chuẩn HL7 tương đối độc lập của việc lựa chọn các quy tắc mã hóa và dễ dàng 

chuyển sang định dạng thông báo ASN.1. Các giao dịch đã được định nghĩa trong loại này có 

thể chuyển trực tiếp đến MEDIX và các bản tin giao dịch đã được mã hóa bằng cách sử dụng 

lược đồ HL7 cần được chuyển đổi sang các giao dịch được mã hóa bằng cách sử dụng BER. 

Điều này sẽ tạo thuận lợi cho việc tạo ra các cổng chuyển đổi giữa HL7 và các môi trường khác 

trong tương lai.  

HL7, IEEE, NCPDP và X12 là những nhà phát triển tiêu chuẩn được ANSI chấp thuận. 

PHẠM VI CỦA HL7 

Nó rất hữu ích để hiểu rằng cả hai bao gồm những gì HL7 phiên bản 2.8 có và những gì 

không thuộc phiên bản 2.8. Chương này, đến thời điểm này, đưa ra một số nỗ lực để cung 

cấp cho người đọc một sự hiểu biết tổng thể về HL7 bằng tìm hiểu mục đích, lịch sử và một số 

các đặc trưng và kiến trúc tổng thể của nó. Nó cũng là giá trị để hiểu các “góc cạnh” hoặc sự 

giới hạn của HL7. HL7 phiên bản 2.8 có thể và thường xuyên, cung cấp một dịch vụ đáng kể 

trong việc sử dụng hàng ngày hiện nay tại hàng ngàn địa điểm và tại nhiều quốc gia khác 
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nhau. Tuy nhiên, cũng có nhiều lĩnh vực của việc tích hợp hệ thống chăm sóc sức khỏe mà 

HL7 không giải quyết hoặc giải quyết với những giải pháp có thể được chứng minh là một giải 

pháp không tương xứng hoặc không hoàn chỉnh. 

Nhiều trong số các lĩnh vực đó đang hoạt động đến tận ngày nay bởi HL7 và sẽ hy 

vọng, xuất hiện trong các phiên bản sau đó của tiêu chuẩn đã được lựa chọn này hoặc các 

tiêu chuẩn HL7 đã được lựa chọn khác. Một số trong những chủ đề khác có thể không bao giờ 

được giải quyết bởi HL7 vì chúng đang được giải quyết bởi một số tổ chức tiêu chuẩn khác. 

Vẫn còn các lĩnh vực khác có thể không bao giờ được giải quyết bởi HL7 do sự thiếu quan 

tâm, hoặc ít được đầu tư bởi các thành viên.  

Trong mọi trường hợp, chắc chắn có ý nghĩa đối với các nhà phân tích để hiểu những 

gì mà các ranh giới đã có và sau đó một trong hai lựa chọn để giải quyết chúng theo một số 

phương thức khác hoặc chỉ đơn thuần là bỏ qua chúng nếu chúng được coi là không đủ quan 

trọng. Các tính năng sau đây đã được liệt kê trong phần này sẽ là tốt nhất được đáp ứng bởi 

các ứng dụng tham gia. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện để hình thành một kiến trúc kỳ 

vọng các tính năng xuất hiện trong tiêu chuẩn bản tin của mình. Những khả năng thiếu hụt đã 

được đưa vào để cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn diện. 

1.8.1. MỘT GIẢI PHÁP HOÀN CHỈNH 

HL7 phiên bản 2.8 bản thân nó không phải là giải pháp tích hợp hệ thống hoàn chỉnh. 

Vấn đề này giải quyết trực tiếp các mục tiêu được gọi là “plug-and-play” (cắm – và – thực 

hiện). Có các rào cản trong môi trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện nay làm cho 

nó trở nên khó khăn, nếu không thể không  thực hiện được, HL7 tạo ra một giải pháp “plug-

and-paly” hoàn thiện. Hai trong số các rào cản đó bao gồm: a) Sự thiếu đi của quy trình phù 

hợp bên trong các môi trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và b) Các yêu cầu rút ra 

đối với “sự dàn xếp/thỏa thuận” giữa người dùng và nhà cung cấp, giữa nhà cung cấp này với 

nhà cung cấp khác đại diện của một tổ chức cung cấp của người sử dụng. 

Có rất ít hoặc nếu có, quy trình phù hợp bên trong các môi trường cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe. Giống như một hệ quả, các nhà cung cấp giải pháp thông tin chăm sóc 

sức khỏe đã được yêu cầu để tạo ra các hệ thống rất linh hoạt với phạm vi rộng của các tùy 

chọn dữ liệu và quy trình. HL7 nỗ lực giải quyết các tập rất lớn của toàn bộ các yêu cầu quy 

trình đã biết (ví dụ, sự kiện kích hoạt) và dữ liệu (ví dụ, phân đoạn và trường dữ liệu). Trong 

khi thực hiện điều này, nó đã cố gắng để “tất cả mọi thứ hướng đến các hệ thống và người sử 

dụng”.   

Trong thực tế, không có một người sử dụng nào hoặc bất cứ hệ thống nào mà người 

dùng sẽ lựa chọn để sử dụng với tất cả các nỗ lực HL7 để cung cấp. Việc “dư thừa” này của 

các tính năng đòi hỏi thông thường một vài mức của “sự dàn xếp/thỏa thuận” giữa một 
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người dùng và nhà cung cấp để đạt được với các sự kiện kích hoạt và các hạng mục dữ liệu 

cần thiết để tác động vào giải pháp dành cho người dùng. Trong thực tế, điều này tạo ra một 

cách dùng duy nhất của tiêu chuẩn tại địa điểm đó. Phiên bản HL7 hiện tại không có cách để 

chỉnh sửa cái nhìn đã được định trước của tiêu chuẩn đối với mỗi phương thức sử dụng có 

thể. Tiêu chuẩn HL7 sẽ giải quyết thiếu sót này trong thời gian sớm nhất. 

Một giải pháp các hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe được tích hợp giải quyết một 

cơ sở dữ liệu tích hợp, hoặc ít nhất là giải pháp một cơ sở dữ liệu tích hợp ảo. Tuy nhiên, 

trong thực tế, giống như vấn đề thực tế, các giải pháp thông tin vẫn cần phải được cài đặt và 

vận hành trong các môi trường hoặc chỉ là một tập con của các hệ thống có sẵn khác. Trong 

bất kỳ trường hợp nào, toàn bộ các hệ thống ngày nay đã được thiết kế và triển khai thực 

hiện để xử lý bằng cách sử dụng bản sao dữ liệu địa phương. 

Cho đến ngày nay, HL7 đã không cố gắng để mô tả kiến trúc, chức năng, các thành 

phần dữ liệu hoặc tổ chức dữ liệu của các ứng dụng chăm sóc sức khỏe. Thay vào đó, HL7 đã 

cố gắng để đáp ứng tất cả các yêu cầu ứng dụng đã được đưa vào chú ý của nó bởi các tình 

nguyện viên sẵn sàng và có khả năng giải quyết chúng. 

Trong tương lai, Tiêu chuẩn HL7 có thể lựa chọn để thay đổi cách tiếp cận lịch sử liên 

quan đến những vấn đề này. Những nỗ lực gần đây của HL7 và các nhà phát triển tiêu chuẩn 

ANSI để tạo ra các mô hình siêu dữ liệu đã tạo ra một khuôn khổ mà cả hai tiêu chuẩn và các 

nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng giống như một cơ sở chung dành cho việc định nghĩa 

và sử dụng dữ liệu cũng như tổ chức dữ liệu. Việc chấp nhận rộng rãi các mô hình này có thể 

cho phép HL7 và các nhóm các tiêu chuẩn khác có nhiều phương pháp hơn trong cách tiếp 

cận với một tập nhỏ hơn của việc lựa chọn đó và phải thực hiện khi các cổng kết nối giao tiếp 

được thực hiện. 

Tuy nhiên, cho đến nay, người dùng nên nhận biết rằng HL7 phiên bản 2.8 cung cấp 

một khung chung để  thực hiện triển khai các cổng kết nối giao tiếp giữa các nhà cung cấp 

khác nhau. Trong toàn bộ trường hợp, nếu một cổng kết nối giao tiếp ứng dụng hiện hành 

không có sẵn, HL7 phiên bản 2.8 làm giảm (nhưng không loại bỏ) thời gian và chi phí cần thiết 

để thực hiện triển khai một cổng kết nối giao tiếp ứng dụng giữa hai hoặc nhiều hệ thống 

thông tin chăm sóc sức khỏe. Nếu một người sử dụng lựa chọn triển khai một tập của các giải 

pháp đồng nhất từ một nhà cung cấp độc lập, thông thường không cần thiết phải sử dụng 

Tiêu chuẩn HL7 hoặc không áp dụng.  

Các tổ chức cung cấp dịch vụ y tế sử dụng Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.x đã thực hiện 

triển khai cổng kết nối giao tiếp HL7 giống như kiến trúc các ứng dụng của chúng đang tiến 

triển và các ứng dụng riêng biệt đã được triển khai tại các tổ chức. Trong một số trường hợp 

cổng kết nối giao tiếp vẫn tiếp tục phát triển giống như các bản cập nhật ứng dụng đã được 
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cài đặt hoặc có thể giống như các công cụ được thêm vào để tạo thuận lợi cho việc triển khai 

và quản lý của các cổng kết nối giao tiếp mới hoặc đang tồn tại. Mỗi lần một cổng kết nối giao 

tiếp được phát triển, thay đổi hoặc thử nghiệm, thời gian và chi phí cần thiết mở rộng. Với lý 

do này, người sử dụng hiếm khi phải chỉnh sửa lại các cổng kết nối giao tiếp “làm việc” đơn 

giản bởi vì một phiên bản mới của tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.x phải được công bố trừ khi 

điều này cũng đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương chẳng hạn như một hệ thống ứng 

dụng mới. Với tất cả các lý do này, các tổ chức hiếm khi, nếu liên tục, chỉ có “một” phiên bản 

HL7 2.x được sử dụng bên trong hạ tầng tích hợp của chúng.  

Việc sử dụng nhiều phiên bản của HL7 2.x bên trong cơ sở hạ tầng tích hợp đơn tạo ra 

các bất thường hơn nữa được đưa ra giống như Tiêu chuẩn đang được phát triển. Trong khi 

tất cả sự cố gắng được thực hiện để duy trì “việc tương thích ngược với các phiên bản cũ”, 

mục tiêu này thực sự không được đáp ứng hoàn toàn. Ví dụ, việc chứng minh bằng các tài 

liệu đã có trong HL7 2.x rằng, sau một vài năm vẫn tiếp tục hỗ trợ, chúng ta có các kiểu dữ 

liệu cũ ít được sử dụng với các định nghĩa mới để hỗ trợ các đặc tính toàn diện hơn bao gồm 

các yêu cầu dành cho các quốc gia sử dụng HL7.    

Các tổ chức người sử dụng triển khai phiên bản đầu tiên của HL7 thường xuyên có đòi 

hỏi các tính năng mà chưa từng xuất hiện tại thời điểm đó nhưng đã được giới thiệu trong 

các phiên bản mới hơn gần đây. Chúng tôi khuyến nghị rằng các tổ chức người sử dụng tạo ra 

các phân đoạn HL7 “Z” để tạo ra các phân đoạn bản tin (và trong một số trường hợp các sự 

kiện kích hoạt) để hỗ trợ các yêu cầu của họ. Phương thức tiếp cận này được khuyến nghị 

trong Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.x và nó làm hạn chế sự “tùy biến/tùy chỉnh” cần thiết với 

các phân đoạn duy nhất, các sự kiện và các kiểu dữ liệu cần thiết theo nhu cầu của các yêu 

cầu không được hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này đã là một nguyên nhân khác của việc không 

tương thích khi HL7 bổ sung các sự kiện kích hoạt, các phân đoạn dữ liệu và các kiểu dữ liệu 

để hỗ trợ những nhu cầu giống nhau này trong phiên bản sau của các Tiêu chuẩn 2.x. Giống 

như chúng tôi đã phát biểu ở trên, nó không phải là nguyên nhân về mặt kinh tế đối với các 

tổ chức nhằm mở rộng sự nỗ lực để điều chỉnh các cổng kết nối giao tiếp đang làm việc với 

Tiêu chuẩn mới hơn của HL7 phiên bản 2.x.  

1.8.2. TÍNH BẢO MẬT CỦA THÔNG TIN CHĂM SÓC Y TẾ 

HL7 phiên bản 2.8 phần lớn chưa nhắc tới các vấn đề của việc xác thực tính riêng tư và 

bảo mật của dữ liệu khi chuyển đi các bản tin HL7. HL7 không tạo ra lý thuyết về việc sử dụng 

cuối cùng của dữ liệu mà giả định rằng cả ứng dụng nguồn và ứng dụng đích cung cấp cho các 

yêu cầu này. Ngoài ra, HL7 không thực hiện, tại thời điểm này, quy định cụ thể những gì, nếu 

có, phương pháp mã hóa nên được sử dụng khi truyền bản tin dựa trên HL7 giữa hai hoặc 

nhiều hệ thống. Tại thời điểm này, những nhà triển khai HL7 nên nghiên cứu và am hiểu với 
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những yêu cầu chuyên môn cũng như những yêu cầu pháp lý của các chủ đề cụ thể để đáp 

ứng các yêu cầu quốc gia hoặc địa phương.    

1.8.3. CÁC YÊU CẦU CỦA BỘ QUỐC PHÒNG ĐỐI VỚI TÍNH BẢO MẬT VÀ SỰ 

VỮNG CHẮC HỆ THỐNG 

HL7 phiên bản 2.8 không nỗ lực để hỗ trợ các đơn vị bảo mật của Bộ Quốc phòng Mỹ 

(A, B, C, D) và các nhóm (1, 2, 3). Nếu một người dùng đòi hỏi các tính năng này, họ sẽ phải 

xác định các cấu trúc của riêng mình để hỗ trợ sự phân loại và bảo đảm việc thực hiện triển 

khai thống nhất trên nhiều hệ thống trong một tổ chức.   

1.8.4. SỰ BẮT BUỘC CỦA CÁC CHÍNH SÁCH KIỂM SOÁT TRUY CẬP VÀ AN 

NINH TỔ CHỨC  

HL7 phiên bản 2.8, bản thân nó, không cung cấp tính bắt buộc về các chính sách kiểm 

soát truy cập và an ninh của tổ chức. Không có bản tin cụ thể nào được định nghĩa, tại thời 

điểm này, ảnh hưởng đến việc di chuyển dữ liệu dựa trên các chính sách kiểm soát truy cập 

và an ninh của tổ chức trong sự kết hợp với thông tin nội dung của bản tin định danh người 

sử dụng của dữ liệu bản tin và các chính sách của tổ chức đối với việc xác thực người dùng để 

truy nhập dữ liệu. Tại Hoa Kỳ, các nhà triển khai hệ thống có thể mong muốn các tiêu chuẩn 

ASTM liên quan và những khuyến nghị IOM về chủ đề này. 

1.8.5. CÁC PHÂN LỚP BẢO MẬT (ĐÁNH DẤU) VÀ ĐỊNH DANH VÀ XÁC 

THỰC NGƯỜI DÙNG  

HL7 phiên bản 2.8, tại thời điểm này, không cố gắng giải quyết yêu cầu của DOD để 

đánh dấu hoặc các nhãn kiểm soát truy cập kết hợp với các đối tượng dữ liệu. Phương pháp 

đặc biệt này có thể là một phương thức hỗ trợ cho cả hai khuyến nghị IOM Mỹ và JCAHO để 

cung cấp các mức độ khác nhau của việc bảo mật dữ liệu và xác thực cả nhà sản xuất và 

người dùng của dữ liệu bảo mật. 

1.8.6. CÁC VAI TRÒ VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ 

HL7 phiên bản 2.8, tự bản thân nó, không cố gắng định nghĩa hoặc thậm chí hỗ trợ các 

mối quan hệ tiềm ẩn và rõ ràng giữa những người chẳng hạn như bệnh nhân, bác sỹ, nhà 

cung cấp dịch vụ y tế, vv. Nó có thể thực hiện việc mô hình hóa dữ liệu hiện tại theo HL7 và 

các nhà phát triển tiêu chuẩn khác sẽ do trách nhiệm của HL7 trong tương lai. 

1.8.7. TRÁCH NHIỆM CẤP PHÁT, THANH TOÁN CHI PHÍ VÀ KIỂM TOÁN 

HL7 phiên bản 2.8 không cố gắng định nghĩa các tính năng xử lý giao dịch điển hình 

chẳng hạn như theo kiểm toán. Một tính năng giống như kiểm toán có thể thực sự cần thiết 

cho việc triển khai thành công trong cả hai môi trường có thể kiểm tra tính bền vững và an 

ninh. Tính năng này có thể cũng hỗ trợ xác minh rằng một hoạt động nhất định đã được thực 
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hiện bởi các cá nhân chịu trách nhiệm. Một người sử dụng có thể quyết định rằng các tính 

năng này cần thiết trong môi trường đã được tích hợp. 

1.8.8. ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM, HỢP NHẤT PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM 

ĐỐI VỚI BẢO MẬT VÀ SỰ BẢO VỆ LIÊN TỤC DỰA TRÊN THUỘC TÍNH TIN CẬY 

HL7 phiên bản 2.8 không cố gắng hỗ trợ những kiểm soát bảo mật phần cứng và phần 

mềm, cũng như không cung cấp các phương tiện để chắc chắn việc bảo vệ liên tục của dữ liệu 

từ các thay đổi trái phép. Một tính năng như vậy có thể hữu dụng trong việc giới hạn truy cập 

vào các kiểu dữ liệu và các thiết bị và/hoặc người dùng, dựa trên kiểu thiết bị hoặc địa điểm. 

Một số yêu cầu của Bộ Quốc phòng Mỹ và các khuyến nghị IOM có thể đòi hỏi người sử dụng 

thực hiện những điều này riêng họ và/hoặc dựa vào các nhà cung cấp ứng dụng đặc thù để 

hỗ trợ yêu cầu này.  

1.8.9. ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU ĐỒNG NHẤT VÀ KIẾN TRÚC DỮ LIỆU 

HL7 phiên bản 2.8 không bao gồm một mô hình dữ liệu rõ ràng hoặc từ điển dữ liệu 

phức hợp. Tuy nhiên, phạm vi làm việc rộng đã diễn ra trong nhóm làm việc HL7 để sản xuất 

một mô hình dữ liệu cho các phiên bản trước của HL7 phiên bản 2.x. Trong khi các mô hình 

này chưa chính thức được thông qua, chúng đã có sẵn trên máy chủ web HL7. HL7 hiện nay 

có một mô hình dữ liệu đã được thông qua. Mô hình này là một nền tảng tích hợp dành cho 

HL7 phiên bản 3. CDA R2 và các tiêu chuẩn HL7 khác. Các Ủy ban kỹ thuật HL7 và các nhóm 

quan tâm đặc biệt tạo ra việc sử dụng rộng rãi của mô hình dữ liệu HL7 khi họ xây dựng các 

phiên bản HL7 2.5 và 2.5.1, càng nhiều càng tốt, để sắp xếp HL7 phiên bản 2.5 và 2.5.1 vào 

mô hình dữ liệu HL7. 

1.8.10.  CÔNG KHAI ĐƯỢC KIỂM SOÁT, THÔNG BÁO CỦA THÔNG TIN ĐƯỢC 

CÔNG KHAI NHƯ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ ĐƯỢC BẢO VỆ VÀ THEO DÕI 

CỦA THÔNG TIN Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC BẢO VỆ 

HL7 phiên bản 2.8 không nhắc đến việc hỗ trợ công khai được kiểm soát của thông tin 

y tế đã được bảo vệ nơi HL7 là phương tiện của việc công khai thông qua nhiều hệ thống 

trong hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nó cũng không nhắc đến về các bản tin 

thông báo cho người dùng rằng thông tin yêu cầu được bảo vệ và các bản tin để theo dõi các 

trường hợp ngoại lệ được cho phép có thể diễn ra tùy ý theo khả năng, nhưng không được 

xác nhận, ủy quyền cho người dùng (ví dụ, bác sỹ trong phòng cấp cứu).  

1.8.11.  THEO DÕI CÁC HIỆU CHỈNH, ĐỀ NGHỊ HIỆU CHỈNH HOẶC TỪ CHỐI 

CHỈNH SỬA HOẶC BỔ SUNG THÔNG TIN Y TẾ ĐÃ ĐƯỢC BẢO VỆ 

HL7 phiên bản 2.8 không cung cấp các bản tin để hỗ trợ việc theo dõi các sửa chữa, 

sửa đổi/bổ sung hoặc từ chối việc sửa chữa hoặc sửa đổi thông tin y tế đã được bảo vệ. Các 

bản tin này có thể hỗ trợ quá trình xác minh, thách thức và sửa chữa không chính xác nhất đã 
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được phát hiện trong thông tin y tế đã được bảo vệ. Người dùng cần những bản tin này có 

thể cần định nghĩa các thông điệp tùy chỉnh để hỗ trợ các yêu cầu này. 

1.8.12.  CÔNG KHAI THÔNG TIN Y TẾ ĐÃ KHÔNG ĐỊNH DANH ĐƯỢC 

HL7 phiên bản 2.8 không có các bản tin đặc biệt để công khai thông tin y tế “không 

nhận dạng được”. Dữ liệu không nhận dạng được là dữ liệu không tiết lộ định danh của cá 

nhân hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (hoặc các tổ chức hoặc người hành nghề 

đã được cấp phép độc lập hoặc cả hai). Trong khi nó có thể thực hiện để hỗ trợ nhu cầu này 

với các bản tin HL7 đang tồn tại, nó có thể tạo ra một bản tin không mong muốn với việc loại 

bỏ định danh của bệnh nhân được yêu cầu.  

1.8.13.  ĐẢM BẢO VÀ THEO DÕI XÁC THỰC NGUỒN DỮ LIỆU VÀ KHÔNG 

THỂ THAY ĐỔI 

Trong khi HL7 phiên bản 2.8 hỗ trợ một chữ ký điện tử đối với các giao dịch hoàn thiện 

hồ sơ, nó không, nói chung, hỗ trợ một chữ ký điện tử cũng như được gắn bởi các ứng dụng 

liên quan để đảm bảo việc xác thực của dữ liệu y tế nguồn hoặc dữ liệu y tế bất kỳ và ngăn 

chặn chống lại việc thay đổi dữ liệu đã được ký điện tử.  

1.8.14.  THEO DÕI KIỂM TRA TÍNH HỢP LỆ ĐẦU VÀO 

HL7 phiên bản 2.8 không cung cấp các bản tin để theo dõi sự xác nhận/kiểm tra tính 

hợp lệ (hoặc thiếu việc kiểm tra tính hợp lệ) của dữ liệu từ các nguồn (con người hoặc máy 

móc) 

1.8.15.  HỒ SƠ Y TẾ THEO CHIỀU DỌC 

HL7 phiên bản 2.8, bản thân nó, không nhắc đến thực tế việc xây dựng hợp lý và theo 

tự nhiên của hồ sơ y tế theo chiều dọc bệnh nhân. Trong khi chắc chắn là có thể xây dựng các 

thành phần chính đã xác định hiện tại của bản ghi bằng cách sử dụng các bản tin HL7, HL7 

không cố gắng định nghĩa một chuỗi các bản tin và nội dung chính xác để mô tả hồ sơ này. 

Các tổ chức như ASTM, CPRI, IOM và các tổ chức khác đã công bố chủ đề này. Đó không phải 

mục đích của HL7, tại thời điểm này, để chính thức định nghĩa chuỗi các bản tin và cấu trúc 

để trực tiếp tạo ra hồ sơ y tế theo chiều dọc thông qua nhiều hệ thống thông tin bên trong 

(hoặc bên ngoài) hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế.   

1.8.16. Tích hợp hồ sơ y tế 

HL7 phiên bản 2.8 không nhắc đến các bản tin hỗ trợ việc tích hợp hồ sơ y tế của bệnh 

nhân thông qua nhiều thực thể cung cấp dịch vụ (hoặc bên ngoài) một hệ thống cung cấp 

dịch vụ chăm sóc y tế. Điều này có thể cũng bao gồm các bản tin để đảm bảo việc điều khiển 

trung tâm và tính toàn vẹn của thông tin đã “kết hợp” giữa nhiều thực thể cung cấp dịch vụ.  
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1.8.17.  Đồng bộ thời gian, dữ liệu 

Trong khi HL7 phiên bản 2.8 tạo ra cách dùng quan trọng của dữ liệu thời gian và ngày, 

nó không hỗ trợ một tập của các giao dịch để bảo đảm rằng sự đồng bộ của đồng hồ điện tử 

với các hệ thống máy tính khác nhau của môi trường tính toán không đồng nhất của tổ chức 

đang tham gia. 

1.8.18.  Khóa bản ghi cơ sở dữ liệu liên hệ thống và xử lý giao dịch 

HL7 phiên bản 2.8 không cố gắng cung cấp các bản tin có thể hỗ trợ sự phối hợp của 

các hoạt động cơ sở dữ liệu thông qua nhiều hệ thống thông tin trong một môi trường tính 

toán không đồng nhất. Người sử dụng mong muốn vận hành nhiều hệ thống khác nhau của 

họ giống như một môi trường cơ sở dữ liệu phân tán phải cung cấp bản tin của riêng họ hoặc 

dựa vào một số nhà cung cấp cơ sở dữ liệu (ví dụ, Oracle, Sybase, vv.)   

1.8.19.  Vận hành, tiến trình xử lý và hỗ trợ “địa phương/nội bộ” khác 

Như đã nêu tại mục 1.8.2, “Sự bảo vệ thông tin chăm sóc sức khỏe”, ở trên, sự thay 

đổi quá trình xử lý và vận hành là rào cản chính để HL7 cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh. 

Các nỗ lực quan trọng được thực hiện để đưa khả năng HL7 hỗ trợ việc thay đổi tiến trình xử 

lý và vận hành bằng cách điều chỉnh trong tương lai. Tuy nhiên, tại thời điểm này, (phiên bản 

2.8), việc thay đổi vận hành và tiến trình xử lý là một lý do chính mà giải thích tại sao HL7 

được triển khai theo các hình thức hơi khác tại mỗi một địa điểm. Những thay đổi này bao 

gồm các vấn đề liên quan đến các quy tắc nghiệp vụ, thực hiện lâm sàng, các tiến trình xử lý 

giải phẫu và lâm sàng, trạng thái và sự tiếp diễn của các bước xử lý, các giao thức, các yêu cầu 

về nguồn lực/sử dụng, các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, quản lý chi phí, danh mục dùng 

chung tổng thể và các bảng mã, vv. 

1.8.20.  Công cụ/phương tiện kết nối giao tiếp (Interface Engines) 

Việc gọi công cụ/phương tiện kết nối giao tiếp (Interface Engine) đã trở nên phổ biến 

trong việc triển khai và vận hành công cụ dành riêng cho HL7 và các cổng kết nối giao tiếp 

dựa trên cơ chế bản tin trong những năm qua. Tuy nhiên, Interface Engines không phải là sự 

cân nhắc được ưu tiên trong quá trình thiết kế của HL7. HL7 không tạo ra cơ sở lý thuyết về 

sự tồn tại của một Interface Engine tại một địa điểm HL7. Vì vậy, không có các bản tin HL7 

được định nghĩa trực tiếp tác động đến việc kết nối giao tiếp với việc điều khiển các hoạt 

động của Interface Engine. Điều này có thể là việc sử dụng đặc việt khi Interface Engine giả 

định rằng vai trò kiến trúc các ứng dụng giống như bộ lọc tự động và tùy ý thông tin dựa trên 

các quy tắc động được định nghĩa bởi các hệ thống cung cấp dịch vụ. 

1.8.21.  Công cụ kiểm tra quy tắc (Rules Engine) 
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Giống như một ứng dụng thực tế gần giống với Interface Engine tuân theo hình thái 

của các cổng kết nối giao tiếp chăm sóc sức khỏe, Rules Engines cũng trở thành một công 

cụ/ứng dụng phổ biến. Tại thời điểm này, HL7 không có các bản tin được quy định cụ thể để 

định nghĩa và kiểm soát các quy tắc có thể kết hợp với Rules Engine một cách tự động. Những 

vấn đề này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: Tạo và điều chỉnh liệu pháp điều trị bệnh 

nhân hoặc các giao thức chẩn đoán; kích hoạt các tiến trình xử lý giải phẫu và lâm sàng (ví dụ, 

các chỉ định có điều kiện, giải phẫu bệnh then chốt, vv); hủy bỏ hoặc giữ lại các tiến trình xử 

lý lâm sàng đang hoạt động; và thông báo cho các người dùng về trạng thái hoặc điều kiện. 

1.8.22.  Các ứng dụng dựa trên cơ sở hạ tầng 

Số lượng của các ứng dụng và các phương thức phân phối thông tin đã tồn tại trong 

môi trường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể được định danh sát với “cơ sở hạ 

tầng” kết nối chặt chẽ cùng với hệ thống khác nhau. Các ứng dụng này bao gồm, nhưng 

không giới hạn: 

Kế hoạch thực tế và tích hợp 

Hỗ trợ điểm dịch vụ 

Các cảnh báo tức thì và các nhắc nhở 

Giám sát dữ liệu đồng thời, các tham số và phân tích 

Hỗ trợ quyết định đồng thời 

Theo dõi kết quả đầu ra 

Theo dõi bệnh nhân (ví dụ, khách hàng) kỳ vọng và sự hài lòng 

Danh sách vấn đề 

Những vấn đề này và những vấn đề chắc chắn khác, có thể được phục vụ tốt bởi việc 

sử dụng dữ liệu chăm sóc sức khỏe trong suốt quá trình và rất sát với hoạt động truyền tải 

thông tin giữa các hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe. Tại thời điểm này, HL7 có rất ít hoặc 

không có chức năng truyền tin mà trực tiếp hỗ trợ cho việc sử dụng dữ liệu chăm sóc sức 

khỏe. 

1.8.23.  Hỗ trợ cho các hồ sơ lâm sàng thứ cấp 

HL7 phiên bản 2.8 không cung cấp các bản tin đặc thù để hỗ trợ việc sao chép một 

phần (nghĩa là, kết xuất dữ liệu và sáp nhập/ghép các thành phần con) của các hồ sơ nhân 

khẩu học và lâm sàng của bệnh nhân. Tiến trình xử lý này được định danh bởi IOM, JCAHO và 

những quy định khác giống như yêu cầu khẩn cấp đối với việc duy trì và việc sử dụng thực tế 
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của một hệ thống hồ sơ y tế điện tử. HL7 có thể cung cấp nhiều hỗ trợ rõ ràng hơn cho khái 

niệm này trong tương lai dưới dạng các tổ chức chẳng hạn như ASTM và CPRI phát triển các 

định nghĩa đặc thù và các yêu cầu của hoạt động của chức năng và các nhà cung cấp chăm sóc 

sức khỏe bắt đầu để chứa kiểu chức năng này bên trong các giải pháp hồ sơ lâm sàng độc lập 

của họ. 

1.9. Các tài liệu  tham khảo 

1.9.1. CÁC TIÊU CHUẨN ANSI 1 -   

ANSI X3.30 1985 Sự mô tả đối với ngày theo lịch và ngày theo thứ tự 
ANSI X3.4 1986 Các tập ký tự được mã hóa – mã Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ 

đối với việc trao đổi thông tin (ASCII 7 – bit) 
ANSI X3.43 1986 Sự mô tả các hệ thống thông tin của giờ địa phương trong 

ngày đối với việc trao đổi thông tin 
ANSI X3.50 1986 Những thông tin trình bày theo phong cách Hoa Kỳ, SI, và các 

đơn vị khác được sử dụng trong các hệ thống với các tập ký tự giới 
hạn 

ANSI X3.51 1986 Trình bày theo thời gian quốc tế, khác biệt thời gian địa 
phương và các tham chiếu múi giờ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
dành cho việc trao đổi thông tin 

 1.9.2. CÁC TIÊU CHUẨN ISO 2  

ISO 5218 1977 Trao đổi thông tin – mô tả của giới tính con người  
ISO 1000 1981 Các đơn vị SI và khuyến nghị dành cho việc sử dụng nhiều các 

đơn vị khác nhau. 
ISO 2955 1983 Xử lý thông tin – đại diện của các đơn vị SI và đơn vị khác trong 

các hệ thống với tập ký tự giới hạn 
ISO 8072 1986 Các tiêu chuẩn về mạng 
ISO 8601 1988 Các thành phần dữ liệu và các định dạng trao đổi – trao đổi 

thông tin (đại diện của ngày và thời gian) 
ISO 8859 1988 Xử lý thông tin – các tập ký tự đồ họa được mã hóa 8-bit-đơn 
ISO 8859/1 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh số 1 
ISO 8859/2 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh số 2 
ISO 8859/3 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh số 3 
ISO 8859/4 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh số 4 
ISO 8859/5 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh/Kirin 
ISO 8859/6 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh/Ả rập 

                                                      

 

1  Đã có sẵn từ Viện các Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 

2 Đã có sẵn từ ISO 1, ch. De la Voie-Creuse, Case postale 56, CH 1211, Geneva 20, Thụy Sỹ. 
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ISO 8859/7 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh/Hy Lạp 
ISO 8859/8 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh/Do Thái 
ISO 8859/9 1988 Xử lý thông tin – bảng chữ cái La-tinh số 5 
JAS2020 Một tập con của ISO2020 được sử dụng dành cho việc truyền tải hầu 

hết bộ ký tự Kanji 
JIS X 0202 ISO 2022 với các chuỗi escape dành cho bộ ký tự Kanji 

1.9.3. CÁC MÃ VÀ XÁC NGUỒN THUẬT NGỮ 

ACR Danh mục danh cho chẩn đoán hạt nhân, phiên bản rà soát và hiệu 
chỉnh lần thứ 3 

CPT4 Thuật ngữ thủ tục hiện hành3 
CAS USAN 1990 và từ điển USP của các tên thuốc 4  
EUCLIDES Tiêu chuẩn Châu Âu dành cho việc trao đổi dữ liệu xét nghiệm lâm 

sàng 5 
Home Health Hệ thống phân loại chăm sóc sức khỏe tại nhà (Virginia Saba, EdD, 

RN, trường đào tạo y tá/điều dưỡng Georgetown U, Washington 
DC) 

HIBCC Tiêu chuẩn dành cho việc trao đổi dữ liệu nghiệp vụ điện tử 
ICCS Hội đồng về các hoạt động chuyên môn và bệnh viện 
ICD-9 Phân loại bệnh tật quốc tế, chỉnh sửa lần thứ 9 
ICD9-CM Phân loại bệnh tật quốc tế, hướng dẫn điều chỉnh lâm sàng và vi 

trùng học lâm sàng 6 
NANDA Hiệp hội chẩn đoán dành cho điều dưỡng/y tá Bắc Mỹ, Bang 

Philadelphia 
NDC Các mã thuốc quốc gia 7 
NIC Phân loại can thiệp dành cho điều dưỡng/y tá, dự án can thiệp 

Iowa, Đại học Iowa 
NLM Ngôn ngữ y khoa thống nhất 8  
Omaha 
System 

Hiệp hội y tá tham gia Omaha, Omaha NE 

Read Phân loại lâm sàng của y khoa 9 

                                                      

 

3 Đã có sẵn trong Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ, Số 515 State Street, Chicago, IL 60610 

4 Tiến sỹ William M. Heller, Trưởng nhóm biên tập. Đã sẵn sàng trong Quy ước Dược Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ, Inc., 12601 Twinbrook Parkway, Rockville, MD  20852-1790 

5 G. De Moor, M.D., Đã sẵn sàng trong Khoa tin học y tế 5K3, State University Hospital Gent, De Pintelaan 
185, B 9000 GENT, BELGIUM. 

6 Đã sẵn sàng trong lĩnh vực Vi trùng học của Hội Hoa Kỳ, 1752 N Street, NW, Washington, D.C. 20036-2904.  

7 Có thể tìm thấy từ Thư mục mã thuốc quốc gia, FDA, 5600 Fishers Lane, Rockville, MD 20857, và các nguồn khác.  

8 Có thể tìm thấy từ Thư viện quốc gia về y khoa, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD  20894. 
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SNOMED III Pháp danh được hệ thống hóa của y khoa10 
WHO Các mã thuốc 11 
UMDNS Hệ thống pháp danh thiết bị y tế quốc tế 12 
FDA K10 Các mã xử lý chất xét nghiệm và các mã thiết bị 13 
LOINC Mã định dạng số và định danh đối tượng phòng xét nghiệm 

1.9.4. CÁC TÀI LIỆU THÍCH HỢP KHÁC  

ASTM E31.12, Dự thảo, tháng 9 năm 1990 - một đặc tả kỹ thuật tiêu chuẩn dành cho 

để biểu diễn xét nghiệm phòng xét nghiệm lâm sàng và các tên gọi của chất xét nghiệm, Dự 

thảo14 

ASTM E1467-91 Đặc tả kỹ thuật Tiêu chuẩn dành cho việc truyền tải dữ liệu sinh lý 

thần kinh kỹ thuật số giữa các hệ thống máy tính độc lập15 

ASTM E1394 Đặc tả kỹ thuật tiêu chuẩn dành cho việc truyền tải thông tin giữa các 

thiết bị/dụng cụ lâm sàng và các hệ thống máy tính16  

ASTM E1381 Đặc tả kỹ thuật tiêu chuẩn dành cho giao thức cấp thấp để truyền tải các 

bản tin giữa các thiết bị/công cụ và các hệ thống máy tính17 

Tiêu chuẩn định dạng đối với truyền tải điện tử của dữ liệu lâm sàng. Ghi chép nội bộ y 

khoa 1989; 110(5):333-335 

Liên minh quốc tế của liên đoàn quốc tế/hóa học ứng dụng và thuần túy. Sách bạc: Bản 

tóm tắt của thuật ngữ và pháp danh của các đặc tính trong ngành khoa học xét nghiệm cận 

lâm sàng. Oxford: Nhà xuất bản khoa Blackwell Scientific, 1995. 

                                                                                                                                                                                                      

9 Có thể tìm thấy từ James D. Read, MB, ChB, DRCOG, MRCGP, Văn phòng Người hành nghề y khoa, Park View Surgery, 26-28 Leicester Rd., 
Loughborough, Leicestershire LE11 2AG. 

10 Có thể tìm thấy từ Trường đại học Giải phẫu bệnh Hoa Kỳ, 325 Waukegan Road, Northfield, IL 60093-2750. 

11 Có thể tìm thấy từ INTDIS, P O Box 26, S-751 03 Uppsele, Thụy Điển 

12 Có thể tìm thấy từ ECRI, 5200 Butler Pike, Plymouth Meeting, PA 19462-1298. 

13 Có thể tìm thấy tại Bộ Các dịch vụ về con người và y tế, FDA, Rockville, MD 20857 

14 Có thể tìm thấy từ Tiến sĩ. Arden Forrey, 4916 Purdue Ave., NE, Seattle, WA 98105 

15 Có thể tìm thấy từ Hiệp hội Hoa Kỳ về kiểm nghiệm và Nguyên vật liệu (ASTM) 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 
19428-2959.   

16 Có thể tìm thấy từ Hiệp hội Hoa Kỳ về kiểm nghiệm và Nguyên vật liệu (ASTM) 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA, 
19428-2959. 

17 Có thể tìm thấy từ Hiệp hội Hoa Kỳ về kiểm nghiệm và Nguyên vật liệu (ASTM) 1916 Race St., Philadelphia, PA 19103-1187 
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Ủy ban LONIC. Các mã và tên gọi định danh quan sát logic. Ở Indianapolis: Viện 

Regenstrief và Ủy ban LONIC, 1995. c/o Kathy Hutchins, 1001 West 10th Street RG-5, 

Indianapolis, IN 46202. 317-630-7433. Đã sẵn sàng trên trang thông tin điện tử FTP/Gopher 

tại địa chỉ (dumccss.mc.duke.edu/standards/HL7/termcode/loinclab) 

(http://dumccss.mc.duke.edu/standards HL7/termcode/loinclab/) 

Forrey AF, McDonald CJ, DeMoor G, Huff SM, Leavelle D, Leleand D và nhóm làm việc 

cùng. Cơ sở dữ liệu (LOINC) các mã và tên gọi định danh quan sát logic, Một bản công bố tập 

các mã và tên gọi dành cho báo cáo điện tử của các kết quả xét nghiệm của phòng xét nghiệm 

lâm sàng. Clin Chem 1996; 42:81-90. 

UB-92 – các đặc tả kỹ thuật thành phần dữ liệu lập hóa đơn thống nhất quốc gia giống 

như đã được phát triển bởi Ủy ban lập hóa đơn thống nhất quốc gia, ngày 05/11/1997. Ủy 

ban lập hóa đơn thanh toán thống nhất quốc gia được chấp nhận bởi Ủy ban rà soát yêu cầu 

thanh toán chi phí Bang Florida, Rà soát lần thứ 2, ngày 19/12/1993. 

UB-82 – hướng dẫn lập hóa đơn thanh toán được khuyến nghị. 

1.10. TỔ Biên tẬP KỸ THUẬT 

Toàn bộ tiêu chuẩn phiên bản 2.8 đã được hiệu chỉnh nội dung kỹ thuật bởi: 

Hans Buitendijk 

Siemens Healthcare 

Malvern, PS 

email:  

Hans.buitendijk@siemens.com  

Jane Daus 

McKesson Provider Technologies 

Wheeling, IL 

email:  jane.daus@mckesson.com 

Alex de Leon 

Kaiser Permanente 

Pasadena, CA 

email:  

alexander.j.deleon@kp.org  

Pete Gilbert 

Covisint 

Detroit, MI 

email: peter.gilbert@covisint.com  

Beat Heggli 

HL7 Switzerland 

Zurich, Switzerland 

email: beat.heggli@netcetera.ch 

Anthony Julian 

Mayo Clinic/Foundation 

Rochester, MN 

email: ajulian@mayo.edu 

Patrick Loyd 

Gordon Point Informatics Ltd. 

Novato, CA 

email: 

patrick.loyd@gpinformatics.com  

Donald Lloyd 

Health Level Seven 

Ann Arbor, MI  

email: dlloyd@hl7.org 

Ken McCaslin 

Quest Diagnostics, Inc. 

West Norrington, PA 

email: 

kenneth.h.mccaslin@questdiagno

stics.com  

Frank Oemig 

Agfa HealthCare, HL7 Germany 

Bonn, Germany 

email: Frank.Oemig@agfa.com 

Brain Pech 

Kaiser Permanente 

Atlanta, GA 

email: brian.pech@kp.org  

Scott Robertson 

Kaiser Permanente 

Torrence, CA 

email: scott.m.robertson@kp.org 

http://dumccss.mc.duke.edu/standards%20HL7/termcode/loinclab/
mailto:Hans.buitendijk@siemens.com
mailto:jean.ferraro@mckesson.com
mailto:alexander.j.deleon@kp.org
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mailto:beat.heggli@netcetera.ch
mailto:ajulian@mayo.edu
mailto:patrick.loyd@gpinformatics.com
mailto:dlloyd@hl7.org
mailto:kenneth.h.mccaslin@questdiagnostics.com
mailto:kenneth.h.mccaslin@questdiagnostics.com
mailto:Frank@oemig.de
mailto:brian.pech@kp.org
mailto:scott.m.robertson@kp.org
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Robert Snelick 

National Institute of Standards 

and Technology 

Gaithersburg, MD 

email: robert.snelick@nist.gov  

Sandra Stuart 

Kaiser Permanente 

Pleasanton, CA 

email: sandra.stuart@kp.org 

Karen Van Hentenryck 

Health Level Seven 

Ann Arbor, MI 

email:  Karenvan@hl7.org 

Klaus Veil 

HL7 Australia 

Avalon, Australia 

email:  klaus@veil.net.au 

  

1.11. Những ĐỀ XUẤT VÀ GÓP Ý 

Nhóm làm việc HL7 luôn đón nhận các ý kiến góp ý và những đề xuất để cải tiến Tiêu 

chuẩn. Nhóm làm việc cũng hân hoan chào đón thành viên mới. Thông tin phản hồi về Tiêu 

chuẩn và quan tâm về Hội viên nên được gửi đến: 

Karen Van Hentenryck 

Associate Executive Director 

Health Level Seven 

3300 Washtenaw Avenue, Suite 227 

Ann Arbor, MI  48104-4261 

Phone: (734) 677-7777 

Fax:  (734) 677-6622 

email: hq@hl7.org 

Robert Dolin, MD 

Chair, HL7 Board of Directors 

Health Level Seven, Inc. 

Phone:  714-532-1130 

email:  BobDolin@gmail.com  

John Quinn 

Chief Technical Ofice 

Health Level Seven, Inc.  

Phone:  (216) 409-1330 

email: jquinn@HL7.org 

1.12. Lỗi do in ấn/do soạn thảo 

Các hạng mục sau đây là những lỗi do soạn thảo tại thời điểm công bố. Những người 

sử dụng của tiêu chuẩn được khuyến cáo nên tham khảo trang thông tin điện tử HL7 

(www.HL7.org) đối với danh sách các lỗi soạn thảo hiện hành. 

 Người thực hiện triển khai của tiêu chuẩn nên nhận biết được chiều dài của trường 

dữ liệu MSA-2- ID điều khiển bản tin trong phân đoạn bản tin báo nhận (chương 2, phần 

2.14.8.2) đã được định danh 20. Điều này nằm ngoài sự sắp xếp với MSH-10- ID điều khiển 

bản tin trong phân đoạn tiêu đề bản tin (chương 2, mục 2.14.9.10) có độ dài là 199. Độ dài 

chính xác của trường dữ liệu MSA-2- ID điều khiển bản tin là 199 để đồng bộ với giá trị của 

trường dữ liệu MSH-10. 

 HL7 quốc tế đã phát hiện ra một vấn đề tương thích ngược trong phiên bản 2.6 và 

phiên bản 2.7 liên quan đến các trường dữ liệu được cung cấp trong các bảng sau đây. Mỗi 

trường dữ liệu đó là một số điện thoại, của kiểu dữ liệu XTN và có thuộc tính lặp lại. Thành 

phần dữ liệu <thứ tự ưu tiên> đã được bổ sung vào kiểu dữ liệu XTN trong phiên bản 2.6 để 

cho phép một thực thể có nhiều địa chỉ viễn thông cho biết rõ là “ưu tiên lớn nhất” (số thứ tự 

mailto:robert.snelick@nist.gov
mailto:sandra.stuart@kp.org
mailto:Karenvan@hl7.org
mailto:klaus@veil.net.au
mailto:BobDolin@gmail.com
http://www.hl7.org/
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nhỏ nhất) đến “ưu tiên nhỏ nhất” (số thứ tự lớn nhất). Ngoài ra, kiểu dữ liệu mới XTN cho 

phép nhiều số điện thoại được nhập vào (ví dụ, địa chỉ thư điện tử) 

Các trường dữ liệu sau đây đều đáp ứng việc tương thích ngược với các phiên bản cũ: 

o Được công bố với dữ liệu phù hợp với cách sử dụng trường dữ liệu giống như 

được mô tả trong văn bản (ví dụ, trường dữ liệu số điện thoại công việc phải xác định điện 

thoại doanh nghiệp/tổ chức dưới dạng số điện thoại có mức độ ưu tiên cao nhất) 

o Chỉ chứa các số điện thoại; thông tin khác chẳng hạn như địa chỉ thư điện tử sẽ 

không được nhập vào  

Số 

TT 
Phiên bản Mục 

Trường dữ liệu 

được hiệu chỉnh 

Mã số  

hạng mục 

trong cơ 

sở dữ liệu 

V2 trực 

tuyến 

Kiểu hiệu chỉnh 

1 2.6 - 2.8 3.4.5.5 NK1-5 – số 

điện thoại 

 

 

00194 Số điện thoại phải được thiết lập từ 1 đối với 

thành phần dữ liệu  <thứ tự ưu tiên> 

Để duy trì việc tương thích ngược đối với 

phiên bản V2.6 và V2.7, trường dữ liệu này 

sẽ chỉ gửi số điện thoại. Dữ liệu không phải 

là số điện thoại chẳng hạn như địa chỉ thư 

điện tử sẽ không được gửi thông qua trường 

dữ liệu này. 

Trong phiên bản V2.8, các trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ không được tán 

thành và được thay thế bởi trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 

2 2.6 - 2.8 3.4.5.6 NK1-6 – số 

điện thoại 

doanh 

nghiệp/tổ chức 

 

 

00195 Số điện thoại doanh nghiệp/tổ chức phải 

được thiết lập bắt đầu từ 1 đối với thành 

phần dữ liệu <thứ tự ưu tiên>  

Để duy trì việc tương thích ngược đối với 

phiên bản V2.6 và V2.7, trường dữ liệu này 

sẽ chỉ gửi số điện thoại. Dữ liệu không phải 

là số điện thoại chẳng hạn như địa chỉ thư 

điện tử sẽ không được gửi thông qua trường 

dữ liệu này. 

Trong phiên bản V2.8, các trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ không được tán 

thành và được thay thế bởi trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 
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3 2.6 - 2.8 3.4.5.31 NK1-31 – số 

điện thoại của 

cá nhân liên hệ 

 

 

 

00749 Số điện thoại phải được thiết lập từ 1 đối với 

thành phần dữ liệu  <thứ tự ưu tiên> 

Để duy trì việc tương thích ngược đối với 

phiên bản V2.6 và V2.7, trường dữ liệu này 

sẽ chỉ gửi số điện thoại. Dữ liệu không phải 

là số điện thoại chẳng hạn như địa chỉ thư 

điện tử sẽ không được gửi thông qua trường 

dữ liệu này. 

Trong phiên bản V2.8, các trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ không được tán 

thành và được thay thế bởi trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 

4 2.6 - 2.8 3.4.2.14 PID-14 – số 

điện thoại – 

doanh 

nghiệp/tổ chức 

 

 

00117 Số điện thoại doanh nghiệp/tổ chức phải 

được thiết lập bắt đầu từ 1 đối với thành 

phần dữ liệu <thứ tự ưu tiên>  

Để duy trì việc tương thích ngược đối với 

phiên bản V2.6 và V2.7, trường dữ liệu này 

sẽ chỉ gửi số điện thoại. Dữ liệu không phải 

là số điện thoại chẳng hạn như địa chỉ thư 

điện tử sẽ không được gửi thông qua trường 

dữ liệu này. 

Trong phiên bản V2.8, các trường dữ liệu 

PID-13 và PID-14 sẽ không được tán thành và 

được thay thế bởi của trường dữ liệu PID-40 

5 2.6 - 2.8 3.4.2.13 PID-13 – số 

điện thoại – 

Nhà riêng 

 

 

00116 Số điện thoại phải được thiết lập từ 1 đối với 

thành phần dữ liệu  <thứ tự ưu tiên> 

Để duy trì việc tương thích ngược đối với 

phiên bản V2.6 và V2.7, trường dữ liệu này 

sẽ chỉ gửi số điện thoại. Dữ liệu không phải 

là số điện thoại chẳng hạn như địa chỉ thư 

điện tử sẽ không được gửi thông qua trường 

dữ liệu này. 

Trong phiên bản V2.8, các trường dữ liệu 

PID-13 và PID-14 sẽ không được tán thành và 

được thay thế bởi của trường dữ liệu PID-40 
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