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2.C CÁC BẢNG MÃ 

Chương các bảng mã chứa các bảng mã gốc được ghi lại và đề cập trong 

các chương riêng biệt của Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2. Trong HL7 phiên bản 

2.7, một đề nghị đã được chấp nhận chuyển toàn bộ các bảng đến một tài liệu 

chung. Việc tách biệt này sẽ cho phép các công cụ này thường xuyên hướng tới 

việc thay đổi để đáp ứng các yêu cầu theo quy định, có thể được xét chọn theo 

lịch trình nhanh hơn so với phần còn lại của tiêu chuẩn. Đối với các bảng siêu 

dữ liệu, mỗi bảng sẽ hỗ trợ hòa hợp với HL7 phiên bản 3 và kiến trúc tài liệu 

lâm sàng (CDA).  

Chú ý: Nhóm làm việc từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật mục này 

2.C.1 CÁC ĐỊNH NGHĨA: 

Giống như phiên bản 2.7, đây là một sự chuyển đổi theo hướng thuật ngữ 

được sử dụng trong Phiên bản 3. Phiên bản 3 định nghĩa Hệ thống Mã và Tập 

giá trị giống như sau: 

Hệ thống mã hóa 
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Một hệ thống mã hóa được định nghĩa giống như một tập hợp các mã với 

các chỉ định liên quan, có ý nghĩa và các sự kết hợp. Sự đại diện bền vững của 

một Hệ thống mã  hóa bao gồm siêu dữ liệu về hệ thống mã hóa của chính nó, 

cũng như các nội dung của Hệ thống Mã hóa  

Các ví dụ của Hệ thống mã hóa chứa ICD-9 CM, SNOMED CT, LONIC, 

và CPT. Để đáp ứng các yêu cầu của một Hệ thống Mã hóa như đã được định 

nghĩa bởi tiêu chuẩn HL7, một Mã Khái niệm phải được giải quyết một và chỉ 

một ý nghĩa trong Hệ thống Mã. Với định nghĩa như vậy, mỗi Bảng trong HL7 

phiên bản 2 đại diện cho một Hệ thống Mã hóa khác nhau từ Các mã khái niệm 

đôi khi cũng được sử dụng trong các bảng khác có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ, 

Mã Khái niệm “M” trong Hệ thống mã giới tính có nghĩa là “Nam”, trong khi 

“M” trong Hệ thống Mã trạng thái hôn nhân có nghĩa là “Đã kết hôn” [trang 

60] 

Tập giá trị 

Một Tập giá trị đại diện cho một bộ có thể định danh duy nhất của các 

diễn giải khái niệm hợp lệ, trong trường hợp bất kỳ sự diễn giải khái niệm có 

thể được kiểm chứng để xác định nó có là thành viên của tập giá trị hay không. 

Tập giá trị phức tạp có thể dao động từ một danh sách khái niệm rõ ràng 

đơn giản được rút ra từ một hệ thống mã đơn lẻ, đến một tập có phân cấp 

không giới hạn của các biểu thức có thể được phối hợp từ nhiều hệ thống mã 

khác nhau.  

Các tập giá trị tồn tại để ràng buộc nội dung đối với một thành phần dữ 

liệu mã hóa trong một mô hình HL7 tĩnh hoặc thuộc tính kiểu dữ liệu. Các tập 

giá trị không thể có nội dung rỗng (null), và phải chứa ít nhất một sự mô tả khái 

niệm tại bất cứ mô hình thông thường được đưa vào (nhưng không bắt buộc) đã 

được mô tả bởi chỉ một mã đơn trong Tập Giá trị. 

HL7 định nghĩa 4 kiểu bảng, phản ánh nội dung chủ sở hữu: HL7 đã định 

nghĩa, Người dùng định nghĩa, định nghĩa được nhập và mở rộng. Việc triển 

khai cục bộ có thể tiếp tục giới hạn các loại bảng này. 

Giống như phiên bản 2.8, công việc đang được thực hiện trong để phát 

triển nội dung bổ sung vào tiêu chuẩn sẽ cung cấp các nhiệm vụ OID và thông 

tin phiên bản cho các bảng trong phiên bản 2 xác định các tập mã. Công việc 

này dự kiến hỗ trợ việc ánh xạ các đối tượng từ vựng giữa các hệ thống phiên 

bản 2 và phiên bản 3/CDA. Mục tiêu để hoàn thiện việc bổ sung này được thể 

hiện trong phiên bản 2.9. 

2.C.1.1 Các Bảng do người dùng định nghĩa  

Bảng do người dùng định nghĩa là một tập của các giá trị được người 

dùng tại địa điểm triển khai định nghĩa. Bảng này chứa một số trường dữ liệu, 

như trường dữ liệu PV1-3 – Vị trí bệnh nhân được chỉ định, sẽ có các giá trị 

biến đổi từ tổ chức này đến tổ chức khác. Mặc dù các bảng này không được 

định nghĩa trong tiêu chuẩn, chúng đưa ra mã một số bảng do người dùng định 

nghĩa để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai. HL7 đôi khi công bố các 
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giá trị đề xuất (giá trị gợi ý) mà một điểm triển khai có thể dùng như một tập 

giá trị khởi tạo (ví dụ, Bảng 0001 – Giới tính). Kiểu dữ liệu CWE thường được 

sử dụng cho các giá trị mã hóa trong các bảng này. Chú ý rằng  một số bảng 

này (ví dụ, Bảng 0302 – ĐIểm chăm sóc) có thể tham chiếu đến các dữ liệu 

dùng chung phổ biến. 

Một số bảng định do người dùng nghĩa chứa các giá trị có thể được chuẩn 

hóa trong các tổ chức nhưng không tồn tại tiêu chuẩn chính thức được áp dụng. 

Đối với một tập các giá trị đề xuất có thể được liệt kê trong Phụ lục A. Các giá 

trị đề xuất xuất hiện trong dữ liệu văn bản trong định dạng hộp tiêu chuẩn (ví 

dụ, Bảng 0062 HL7 – Lý do sự kiện trong Mục 3.4.1.4, “Mã lý do sự kiện”). Nó 

được khuyến cáo rằng các giá trị này được sử dụng khi áp dụng bên trong một 

tổ chức và phục vụ như một cơ sở đối với những sự mở rộng được yêu cầu. Tuy 

nhiên, các giá trị này có thểđược định nghĩa lại tại địa phương. Các nhóm làm 

việc chức năng thích hợp bên trong HL7 đề xuất các giá trị bổ sung từ các tổ 

chức đang áp dụng Tiêu chuẩn. 

2.C.1.2 Các bảng HL7 

Một bảng HL7 là một tập các giá trị đã được HL7 định nghĩa và công bố. 

Chúng là một phần của Tiêu chuẩn HL7 bởi vì chúng ảnh hưởng đến việc diễn 

giải các bản tin chứa chúng. Các giá trị này có thể không được định nghĩa lại 

tại địa phương; tuy nhiên, bảng có thể được mở rộng để cung cấp các giá trị 

được định nghĩa nội bộ (địa phương). Điều này có thể được áp dụng cụ thể 

trong trường hợp Bảng 0003 HL7 – Loại sự kiện. Loại dữ liệu ID thường được 

sử dụng để mã hóa các giá trị trong các bảng HL7. Các giá trị được liệt kê 

trong Phụ lục A. Các bảng HL7 này cũng xuất hiện trong dữ liệu văn bản trong 

một định dạng hộp tiêu chuẩn (ví dụ, Bảng 0003 HL7 – Loại sự kiện) 

Các bảng HL7 có thể có được xem xét như các bảng được sử dụng phổ 

biến. Điều này bắt đầu để mang cấu trúc trong dòng dữ liệu với thuật ngữ phiên 

bản 3.    

2.C.1.3 Các bảng mở rộng 

Giống như phiên bản 2.7, các bảng mở rộng nên sử dụng các từ viết tắt (ví 

dụ, UCUM hoặc CVX) mà có dữ liệu đầu vào bảng 0396 và mã số bảng rõ 

ràng (dữ liệu đầu vào 0396 theo định dạng của HL7nnnn) sẽ được loại bỏ. 

Các bảng mở rộng có thể là “Tham chiếu” hoặc “Đưa vào” 

Một bảng mở rộng là một tập các giá trị mã hóa đã được các tiêu chuẩn 

khác định nghĩa và công bố. Các bảng mở rộng được sử dụng dùng để công bố 

các trường dữ liệu giống như trường dữ liệu FT1-Mã chẩn đoán – FT1. Ví dụ 

khác, việc mã hóa các theo dõi lâm sàng sử dụng các mã LOINC. Kiểu dữ liệu 

CF, CNE và CWE được sử dụng để mô tả các giá trị cho các trường dữ liệu 

này. 

Các bảng mở rộng phát sinh từ các ứng dụng mà tại đó các khái niệm và 

các mã tiềm năng được thành lập bởi các cơ quan bên ngoài liên quan đến các 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 17 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

yêu cầu quy định hoặc sự chấp thuận giữa tổ chức HL7 và các tổ chức phát 

triển tiêu chuẩn. 

2.C.1.3.1 Các bảng tham chiếu 

Một bảng được tham chiếu là một tập các giá trị mã hóa đã được tổ chức 

tiêu chuẩn khác định nghĩa và công bố. Các bảng tham chiếu được sử dụng để 

công bố các trường dữ liệu giống như trường dữ liệu FT1 – 19 – Các mã chẩn 

đoán – FT1. Ví dụ khác, việc mã hóa các quan sát lâm sàng sử dụng các mã 

LOINC. Kiểu dữ liệu CF, CNE và CWE được sử dụng để mô tả các giá trị 

trong các trường dữ liệu này. 

Nội dung của bảng được tham chiếu không chứa trong Tiêu chuẩn HL7. 

Người dùng sẽ cần truy nhập nguồn chính thức. 

Kiểu dữ liệu cho trường dữ liệu sẽ là CWE trong trường hợp 1) các bảng 

khác được cho phép xuất hiện trong trường dữ liệu hoặc 2) bảng mở rộng có 

thể được mở rộng nội bộ hoặc 3) khi mã có thể được thay thế bởi dữ liệu văn 

bản nội bộ. 

Loại dữ liệu cho trường dữ liệu sẽ là CNE trong trường hợp 1) không có 

bảng khác được phép xuất hiện trong trường dữ liệu và 2) bảng mở rộng có thể 

không được mở rộng nội bộ và 3) dữ liệu văn bản có thể không thay thế mã. 

Trường dữ liệu CNE phải được một bảng HL7 định nghĩa hoặc bảng mở rộng 

kết hợp với nó. Trường dữ liệu CNE có thể trong tình huống nhạy cảm như là 

việc lựa chọn các hệ thống mã hóa rõ ràng hoặc các tập giá trị có thể được chỉ 

định.   

2.C.1.3.2 Các bảng nhập vào 

Một bảng nhập vào là một tập của các giá trị mã hóa đã được tổ chức tiêu 

chuẩn khác định nghĩa và công bố. Các bảng nhập vào đã được HL7 đại diện 

cho các tổ chức khác công bố. Các nội dung của chúng không là chủ thể để hệ 

thống trưng cầu ý kiến HL7 phê chuẩn. Các bảng này sẽ được công bố cùng với 

các tiêu chuẩn HL7. Tuy nhiên, chúng có thể được cập nhật thường xuyên hơn 

các tiêu chuẩn HL7. 

Các bảng nhập vào khác với các bảng mở rộng trong đó chúng đã được 

nhập vào trong tiêu chuẩn HL7 cùng với các yêu cầu về sự cho phép (cấp phép) 

riêng biệt hoặc bản quyền của nhà cung cấp/tác giả. Người dùng HL7 sẽ cần 

phải tuân thủ các yêu cầu cấp phép và bản quyền của nguồn khi áp dụng. 

Bảng nhập vào 0834 – Loại Mine là một ví dụ của một bảng nhập vào. 

Các quy tắc kiểu dữ liệu áp dụng dưới dạng đã được định nghĩa đối với 

bảng được nhập vào. 

2.C.1.4 Các bảng nội bộ 

Một bảng nội bộ là một bảng không được HL7 gán định danh bảng và 

chứa một tập các giá trị được định nghĩa nội bộ hoặc tại điểm triển khai. Nó có 

thể gán các trường dữ liệu nội bộ trong các phân đoạn Z hoặc với các trường dữ 

liệu HL7 có kiểu dữ liệu CWE.  
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2.C.1.5 Các ví dụ về loại dữ liệu CWE 

2.C.1.5.1 Các ví dụ ICD 

Một ví dụ đơn giản đối với mã là mã ICD-9 cho chứng nhức đầu là 

“784.0”  

|784.0^Headache^I9^^^^^^general headache^^^^^2.16.840.1.113883.6.42| 

Một ICD-10 có thể được sử dụng tương đương là “G44.1” (Phân loại 

ICD-10 hơi khác nhau) 

|G44.1^Headache^I10^^^^^^general headache^^^^^2.16.840.1.113883.6.3| 

2.C.1.5.2 Các ví dụ mã hóa không thành công  

Một tình trạng phổ biến với loại dữ liệu CWE là khi khái niệm thực tế 

không được mô tả đúng đắn trong một hệ thống mã hóa cụ thể. Thông thường 

tình huống này phát sinh khi khái niệm được mong đợi đã được trình bày trong 

một hệ thống mã hóa cụ thể. Mục đích của các ví dụ này, chúng ta giả định 

rằng tất cả những ví dụ này là dùng cho một giá trị quan sát của loại dữ liệu 

CWE đã được ràng buộc trong toàn bộ tập giá trị SNOMED-CT (ví dụ mã OID 

cho tập giá trị = 2.16.840.1.113883.19.11.1 như được công bố từ ngày 11-6-

2007, mã OID thật sự cho hệ thống mã SNOMED-CT = 

2.16.840.1.113883.6.96). Chú ý quan trọng: Các mã OID gốc 

2.16.840.1.113883.19 là một OID HL7 được sử dụng trong các ví dụ OIDs và 

OIDs trong vùng không gian này không hợp lệ trong các tình huống thực tế. 

Các OID được sử dụng trong các ví dụ này trong vùng không gian OID 

2.16.840.1.113883.6, 2.16.840.1.113883.5 và 2.16.840.1.113883.11 là các OID 

chính xác cho việc sử dụng trong các sản phẩm.  

Trường hợp đơn giản nhất là nơi mà loại dữ liệu CWE không được trình 

bày trong toàn bộ trường hợp, hoặc được trình bày đơn giản dưới dạng không 

có thông tin. 

|U^^HL70353| 

Tuy nhiên việc mã hóa này không phải là phương diễn giải nhiều hữu 

dụng – hệ thống nguồn thường biết nhiều thông tin hơn và nó vẫn hữu ích để 

chuyển tải thông tin này đến hệ thống đích, trong khi vẫn được ghi nhãn mã 

hóa dưới dạng chưa hoàn chỉnh. 

|^^SCT^^^^^^^^^^^2.16.840.1.113883.6.96| 

hoặc nó có thể được mã hóa như sau 
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|^^SCT^^^^^^^^^^^^2.16.840.1.113883.19.11.1^20070711| 

Cả hai ví dụ đều cho thấy rằng khái niệm không thể được mã hóa trong 

SNOMED. Ngay cả khi hữu ích hơn khi chuyển tải một số thông tin cụ thể về 

khái niệm, mặc dù nó không thể được trình bày trong SNOMED: 

|^^SCT^^^^^^Burnt ear with iron. Burnt other ear calling for ambulance^^^^^2.16.840.1.113883.6.96| 

Nội dung hoàn toàn có thể được mã hóa trước tiên trong một vài hệ 

thống mã hóa thay vì SNOMED và hệ thống nguồn không thể mã hóa giá trị 

trong SNOMED. 

|burn^^L96^^^^^^Burnt ear with iron. Burnt other ear calling for 

ambulance^^^^^2.16.840.1.113883.19.5.2| 

Trong trường hợp này, bởi vì loại dữ liệu là CWE, sự mở rộng nội bộ 

được cho phép và hệ thống nguồn có thể sử dụng hệ thống mã riêng của nó một 

cách đơn giản (OID xác định mã “2.16.840.1.113883.19.5.2”, đó là một ví dụ 

mã OID) để mở rộng các hệ thống mã khác. Trong thực tế, hệ thống nguồn có 

thể cũng sử dụng một mã từ hệ thống phổ biến đã biết, như ICD-9. Nếu ICD-9 

có một mã “A10.1” được sử dụng cho khái niệm tương tự, thì đây là trường 

hợp sử dụng hợp lệ: 

|A10.1^^I9^^^^^^Burnt ear with iron. Burnt other ear calling for 

ambulance^^^^^2.16.840.1.113883.6.42| 

Tất cả các ví dụ này được giả định rằng thuộc tính được giới hạn với tập 

các giá trị giả lập  2.16.840.1.113883.19.11.1 của SNOMED-CT. Trong trường 

hợp tập giá trị đã được mở rộng để chứa các mã LOINC, nó sẽ không còn thích 

hợp để mã hóa một sai sót với mã như sau đây:  

|^^SCT^^^^^^^^^^^2.16.840.1.113883.6.96| 

Vì nội dung không phù hợp với các khái niệm nên không thể được mã 

hóa với SNOMED-CT – nó không thể được mã hóa trong cả SNOMED-CT 

hoặc LOINC. Với lý do này, nội dung sẽ thích hợp cho việc mã hóa sự thất bại 

(sai sót) theo dạng tập giá trị:   

|^^SCT^^^^^^^^^^^^2.16.840.1.113883.19.11.1^20070711 

2.C.1.5.3 Các ví dụ biểu thức 

Các cụm từ thường xuất hiện với các thuật ngữ y khoa phức tạp chẳng 

hạn như SNOMED. Ví dụ, SNOMED CT định nghĩa một khái niệm “cellulitis 

(disorder)” (viêm mô tế bào dưới da” (rối loạn)) (128045006) với thuộc tính 

“khu vực tìm kiếm” (363698007) và khái niệm khác “foot structure (body 

structure) – cấu trúc bàn chân (cấu trúc cơ thể)” (56459004). SNOMED CT cho 

phép các mã này kết hợp với nhau trong một cụm mã: 
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128045006:{363698007=56459004} 

Toàn bộ dạng CWE cho diễn giải này: 

|128045006:{363698007=56459004}^^SCT^^^^^Cellulitis of the foot^^^^^2.16.840.1.113883.6.42| 

Ngôn ngữ diễn đạt kết hợp SNOMED đang được bình luận và có thể 

được tìm thấy trên trang thông tin điện tử IHTSDO 

(http://www.ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/Docs_01/Technical_Docs/abstra

ct_models_and_representational_forms.pdf). Hai ví dụ tiếp theo dựa trên tài 

liệu SNOMED CT Core Edition 2007-01-31. 

Ví dụ đầu tiên là mã SNOMED đối với “fracture of left tibia – nứt gãy 

xương ống chân trái”. Nó minh họa các vấn đề liên quan đến việc nhóm và 

lồng với nhau.  

31978002|fracture of tibia|: 272741003|laterality|=7771000|left| 

Nói đúng hơn (trong dạng bình thường), khái niệm “nứt gãy xương ống 

chân trái” không phải là một “gãy bên trái” của một “xương ống chân” nhưng 

có nghĩa “nứt gãy” của “bên trái” “xương chày” (có nghĩa, hạn chế “bên trái” 

áp dụng cho xương không gãy). Cũng chú ý rằng trong ví dụ này khái niệm nứt 

gãy và xương được nhóm lại với nhau – điều này có thể không  liên quan 

nhưng có ý nghĩa tiềm năng đối với việc kết hợp các trường hợp nứt gãy với 

hình thái khác nhau có thể áp dụng cho các xương khác nhau. Một sự biểu diễn 

thay thế cho khái niệm tương tự này là:   

64572001|disease|:{116676008|associated morphology|=72704001|fracture|, 

  363698007|finding site|=(12611008|bone structure of   tibia|:272741003|laterality|=7771000|left|)} 

Ví dụ thứ hai minh họa một cấu trúc được nhóm và lồng với nhau phức 

tạp hơn. SNOMED CT diễn đạt đối với “lịch sử việc nứt gãy xương chày trái 

trong quá khứ” bao gồm khái niệm lồng vào nhau ngay cả trong dạng đơn giản 

nhất bởi vì việc sử dụng thường xuyên không áp dụng với lịch sử quá khứ 

nhưng thay cho sự rối loạn. 

417662000|past history of clinical finding|:246090004|associated finding|= (31978002|fracture of tibia|: 

272741003|laterality|=7771000|left|) 

Sự biểu diễn thay thế còn có nhiều khái niệm lồng nhau:  

243796009|situation with explicit context|:246090004|associated finding|= 

   (64572001|disease|:{116676008|associated morphology|=72704001|fracture|, 

   363698007|finding site|=(12611008|bone structure of tibia|: 

   272741003|laterality|=7771000|left|)}),408729009|finding context|= 

   410515003|known present|,408731000|temporal context|=410513005|past|, 

   408732007|subject relationship context|=410604004|subject of record| 

Chúng được cung cấp như các ví dụ của các cú pháp biểu diễn SNOMED. 

Một cuộc thảo luận đầy đủ về chất lượng của các hình thức khác nhau, mối 

http://www.ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/Docs_01/Technical_Docs/abstract_models_and_representational_forms.pdf
http://www.ihtsdo.org/fileadmin/user_upload/Docs_01/Technical_Docs/abstract_models_and_representational_forms.pdf
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quan hệ và phương thức tương tác với chúng có thể được tìm thấy trong định 

nghĩa ngôn ngữ diễn đạt kết hợp SNOMED được tham chiếu ở trên.  

Điều quan trọng cần lưu ý là cú pháp biểu diễn và các quy tắc ngữ nghĩa 

được quy định bởi hệ thống mã hóa. Đối với trường hợp, trong SNOMED CT, 

đó là một tập được định nghĩa của các thuộc tính định tính, và chỉ các tìm kiếm 

và các rối loạn có thể đáp ứng đủ điều kiện với thuộc tính “khu vực tìm kiếm”. 

Loại dữ liệu CWE không cung cấp cho việc diễn đạt bình thường và kết hợp; 

do đó, nó có thể tạo ra các diễn giải không rõ nghĩa (có nhiều nghĩa). Người 

dùng cần hiểu rằng họ phải cung cấp những ràng buộc bổ sung cần thiết để đảm 

bảo sự mô tả dữ liệu rõ ràng, nếu họ đang có kế hoạch tạo ra các diễn giải kết 

hợp bằng cách sử dụng loại dữ liệu CWE. Mặt khác, chúng chịu rủi ro không 

tìm lại được một tập hoàn chỉnh của tất cả các bản ghi tương ứng với bất kỳ 

truy vấn nào.  

ICD-10 cho phép mã hóa kép. Tham chiếu đến Mục 3.1.3 của sách 

hướng dẫn ICD-10 (phiên bản thứ 2, được tìm thấy tại 

http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf). Trong 

khi ICD-10 công bố rõ ràng cơ sở ngữ nghĩa đối với hệ thống mã hóa kép, nó 

không định nghĩa hình thức diễn giải theo nghĩa đen thực tế thích hợp cho việc 

sử dụng với loại dữ liệu CWE. Trong trường hợp như vậy, HL7 định nghĩa hình 

thức diễn đạt và ấn định mã OID cho nó. Mã OID cho cách diễn đạt ICD-10 là 

2.16.840.1.113883.6.260. Hệ thống mã hóa xác định rằng có hai mã ICD-10 

riêng biệt bởi một khoảng trống. 

|J21.8 B95.6^^^^^^^^Staph aureus bronchiolitis^^^^^2.16.840.1.113883.6.260 

Mã J21.8 ICD-10 là “Viêm tiểu phế quản liên quan đến sinh vật cụ thể 

khác” và mã B95.6 là “Khuẩn tụ cầu vàng là nguyên nhân của các bệnh được 

phân loại ở  các chương khác”. Không có giá trị đối với mô hình mã hóa kép 

được ấn định trong bảng 0396, vì vậy thành phần dữ liệu CWE.3 không thể có 

giá trị.  

2.C.2 HL7 và các bảng mã do người dùng định nghĩa 

Tiếp theo là các bảng HL7 và do người dùng định nghĩa được kết xuất từ 

các chương. 

 

2.C.2.1 0001 – Giới tính theo quản lý hành chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng 
Quản lý  

kỹ thuật 
Hòa hợp với V3 Tương đương V3 Nơi được sử dụng Trạng thái 

0001 PA Ưu tiên cao TBD (đang được xem xét) PID-8 Hoạt động 

http://www.who.int/classifications/icd/ICD-10_2nd_ed_volume2.pdf
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Bảng do người dùng định nghĩa 0001 – Giới tính theo quản lý hành chính 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Nữ  

M Nam  

O Khác   

U Không xác định  

A Không rõ ràng  

N Không áp dụng  

Các giá trị này chỉ được đề nghị; chúng không yêu cầu các giá trị này phải 

được sử dụng trong bản tin HL7 

 

2.C.2.2 0002 – Tình trạng hôn nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng 
Quản lý  

kỹ thuật 
Hòa hợp với V3 Tương đương V3 Nơi được sử dụng Trạng thái 

0002 PA Ưu tiên cao TBD PID-16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0002 – Tình trạng hôn nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Ly thân  

D Đã ly dị  

M Đã kết hôn  

S Độc thân   

W Góa (chồng, vợ)  

C Kết hôn theo luật thông thường  

G Sống cùng nhau  

P Đối tác gia đình  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Đã đăng ký đối tác gia đình  

E Ly thân hợp pháp  

N Đã hủy kết hôn  

I Tạm thời  

B Chưa kết hôn  

U Không xác định  

O Khác  

T Không khai báo  

Các giá trị chỉ được đề xuất; chúng không bị bắt buộc được sử dụng trong 

bản tin HL7. 

 

2.C.2.3 0003 – Loại sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Nhà quản lý kỹ thuật Sự làm cân đối V3 Tương đương V3 Nơi được dùng Trạng thái 

0003 InM TBD TBD MSH-9.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0003 – Loại sự kiện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A01 ADT/ACK – Thông báo nhập viện/thăm khám  

A02 ADT/ACK – Chuyển bệnh nhân  

A03 ADT/ACK – Ra viện/ Kết thúc thăm khám  

A04 ADT/ACK – Đăng ký bệnh nhân  

A05 ADT/ACK – Chuẩn bị trước nhập viện cho bệnh nhân  

A06 ADT/ACK – Đổi bệnh nhân ngoại trú thành nội trú  

A07 ADT/ACK – Đổi bệnh nhân nội trú thành ngoại trú  

A08 ADT/ACK – Cập nhật thông tin bệnh nhân  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

A09 ADT/ACK – Bệnh nhân đang chuyển đi – theo dõi  

A10 ADT/ACK – Bệnh nhân đang chuyển đến – theo dõi  

A11 ADT/ACK – Thông báo hủy bỏ nhập viện/thăm  khám  

A12 ADT/ACK – Hủy chuyển địa điểm trong cùng cơ sở y tế  

A13 ADT/ACK – Hủy ra viện/kết thúc thăm khám  

A14 ADT/ACK – Chờ nhập viện  

A15 ADT/ACK – Chờ chuyển địa điểm trong cùng cơ sở y tế  

A16 ADT/ACK – Chờ ra viện  

A17 ADT/ACK – Đổi chỗ hai bệnh nhân  

A18 ADT/ACK – Hợp nhất thông tin bệnh nhân Đã không được tán thành 

A19 QRY/ADR – Truy vấn bệnh nhân Đã không được tán thành 

A20 ADT/ACK – Cập nhật tình trạng giường  

A21 ADT/ACK – Bệnh nhân vắng mặt có phép  

A22 ADT/ACK – Bệnh nhân trở lại sau vắng mặt có phép  

A23 ADT/ACK – Xóa bản ghi bệnh nhân  

A24 ADT/ACK – Liên kết thông tin bệnh nhân  

A25 ADT/ACK – Hủy chờ ra viện  

A26 ADT/ACK – Hủy chờ chuyển địa điểm trong cùng cơ sở y tế  

A27 ADT/ACK – Hủy chờ nhập viện  

A28 ADT/ACK – Thêm thông tin cá nhân  

A29 ADT/ACK – Xóa thông tin cá nhân  

A30 ADT/ACK – Hợp nhất thông tin cá nhân Đã không được tán thành 

A31 ADT/ACK – Cập nhật thông tin cá nhân  

A32 ADT/ACK – Hủy bệnh nhân đang chuyển đến – theo dõi  

A33 ADT/ACK – Hủy bệnh nhân đang chuyển đi – theo dõi  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

A34 ADT/ACK – Hợp nhất thông tin bệnh nhân – chỉ ID bệnh 

nhân 

Đã không được tán đồng 

A35 ADT/ACK – Hợp nhất thông tin bệnh nhân – chỉ số tài 

khoản 

Đã không được tán đồng 

A36 ADT/ACK – Hợp nhất thông tin bệnh nhân – ID bệnh nhân 

và số tài khoản 

Đã không được tán đồng 

A37 ADT/ACK – Hủy liên kết thông tin bệnh nhân  

A38 ADT/ACK – Hủy chuẩn bị trước khi nhập viện  

A39 ADT/ACK – Hợp nhất cá nhân – ID bệnh nhân Đã không được tán đồng 

A40 ADT/ACK – Hợp nhất bệnh nhân – danh sách định danh 

bệnh nhân 

 

A41 ADT/ACK – Hợp nhất tài khoản – số tài khoản bệnh nhân  

A42 ADT/ACK – Hợp nhất thăm khám – số thăm khám  

A43 ADT/ACK – Di chuyển thông tin bệnh nhân – danh sách 

định danh bệnh nhân 

 

A44 ADT/ACK – Di chuyển thông tin tài khoản – số tài khoản 

bệnh nhân 

 

A45 ADT/ACK – Di chuyển thông tin thăm khám – số thăm 

khám 

 

A46 ADT/ACK – Thay đổi ID bệnh nhân Đã không được tán đồng 

A47 ADT/ACK – Thay đổi danh sách định danh bệnh nhân  

A48 ADT/ACK – Thay đổi ID bệnh nhân thay thế Đã không được tán đồng 

A49 ADT/ACK – Thay đổi số tài khoản bệnh nhân  

A50 ADT/ACK – Thay đổi số thăm khám  

A51 ADT/ACK – Thay đổi ID thăm khám thay thế  

A52 ADT/ACK – Hủy vắng mặt có phép của bệnh nhân  

A53 ADT/ACK – Hủy bệnh nhân trở lại sau vắng mặt có phép  

A54 ADT/ACK – Thay bác sĩ điều trị  
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A55 ADT/ACK – Hủy thay bác sĩ điều trị  

A60 ADT/ACK – Cập nhật thông tin dị ứng  

A61 ADT/ACK – Thay bác sĩ tư vấn  

A62 ADT/ACK – Hủy thay bác sĩ tư vấn  

B01 PMU/ACK – Thêm bản ghi nhân viên  

B02 PMU/ACK – Cập nhật bản ghi nhân viên  

B03 PMU/ACK – Xóa bản ghi nhân viên  

B04 PMU/ACK – Kích hoạt người hành nghề  

B05 PMU/ACK – Hủy kích hoạt người hành nghề  

B06 PMU/ACK – Kết thúc người hành nghề  

B07 PMU/ACK – Cấp chứng chỉ/giấy phép  

B08 PMU/ACK – Thu hồi chứng chỉ/giấy phép  

C01 CRM – Đăng ký bệnh nhân vào thử nghiệm lâm sàng  

C02 CRM – Hủy đăng ký bệnh nhân vào thử nghiệm lâm sàng 

(chỉ do trường hợp lỗi của thư ký) 

 

C03 CRM – Chỉnh sửa/cập nhật thông tin đăng ký  

C04 CRM – Bệnh nhân đã rời khỏi thử nghiệm lâm sàng  

C05 CRM – Bệnh nhân tham gia giai đoạn thử nghiệm lâm sàng  

C06 CRM – Hủy bệnh nhân tham gia một giai đoạn (do lỗi thư 

ký) 

 

C07 CRM – Chỉnh sửa/cập nhật thông tin giai đoạn  

C08 CRN – Bệnh nhân đã rời khỏi giai đoạn thử nghiệm lâm 

sàng 

 

C09 CSU – Khoảng thời gian báo cáo tự động, ví dụ hàng tháng  

C10 CSU – Bệnh nhân hoàn thành thử nghiệm lâm sàng  

C11 CSU – Bệnh nhân hoàn thành một giai đoạn thử nghiệm lâm 

sàng 
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C12 CSU – Cập nhật/sửa chữa thông tin về chỉ định/kết quả của 

bệnh nhân 

 

E01 Nộp hóa đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

E02 Hủy hóa đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

E03 Tình trạng hóa đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

E04 Đánh giá lại đề nghị lập hóa đơn dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

E10 Kết quả chỉnh sửa/phân xử   

E12 Đề nghị bổ sung thông tin  

E13 Hồi đáp thông tin bổ sung  

E15 Giấy báo thanh toán/chuyển khoản  

E20 Nộp đề nghị cấp quyền  

E21 Hủy đề nghị cấp quyền  

E22 Tình trạng đề nghị cấp quyền  

E24 Hồi đáp cấp quyền  

E30 Nộp hồ sơ y tế liên quan đến đề nghị cấp quyền Dành cho tương lai/chưa 

xác định 

E31 Hủy hồ sơ y tế liên quan đến đề nghị cấp quyền Dành cho tương lai/chưa 

xác định 

I01 RQI/RPI – Yêu cầu thông tin bảo hiểm  

I02 RQI/RPL – Yêu cầu/nhận danh sách hiển thị lựa chọn  bệnh 

nhân 

 

I03 RQI/RPR – Yêu cầu/nhận danh sách lựa chọn bệnh nhân  

I04 RQD/RPI – Yêu cầu dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân  

I05 RQC/RCI – Yêu cầu thông tin lâm sàng của bệnh nhân Đã không được tán thành 

I06 RQC/RCL – Yêu cầu/nhận bản kê dữ liệu lâm sàng Đã không được tán đồng 

I07 PIN/ACK – Thông tin bảo hiểm tự gửi  

I08 RQA/RPA – Yêu cầu thông tin cấp phép điều trị  
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I09 RQA/RPA – Yêu cầu điều chỉnh một lệnh cấp phép  

I10 RQA/RPA – Yêu cầu nộp lại lệnh cấp phép  

I11 RQA/RPA – Yêu cầu hủy lệnh cấp phép  

I12 REF/RRI – Giấy giới thiệu bệnh nhân (chuyển viện)  

I13 REF/RRI – Chỉnh sửa giấy giới thiệu bệnh nhân  

I14 REF/RRI – Hủy giấy giới thiệu bệnh nhân  

I15 REF/RRI – Yêu cầu tình trạng giấy giới thiệu bệnh nhân  

I16 Giấy giới thiệu phối hợp điều trị  

I17 Chỉnh sửa giấy giới thiệu phối hợp điều trị Đã không được tán thành 

I18 Hủy giấy giới thiệu phối hợp điều trị Đã không được tán đồng 

I19 Truy vấn phối hợp điều trị/cập nhật truy vấn phối hợp điều 

trị 

 

I20 Cập nhật phối hợp điều trị không đồng thời  

I21 Bản tin phối hợp điều trị  

I22 Truy xuất phối hợp chăm sóc/thông tin phối hợp chăm sóc  

J01 QCN/ACK – Hủy bản tin truy vấn/báo nhận  

J02 QSX/ACK – Hủy bản tin đăng ký/báo nhận  

K11 RSP – Hồi đáp dạng phân đoạn cho bản tin QBP^Q11  

K13 RTB – Hồi đáp dạng bảng cho bản tin QBP^Q13  

K15 RDY – Hồi đáp hiển thị cho bản tin QBP^Q15  

K21 RSP – Hồi đáp tìm thông tin nhân khẩu học của người   

K22 RSP – Hồi đáp tìm các ứng cử viên  

K23 RSP – Hồi đáp tìm các định danh tương ứng  

K24 RSP – Hồi đáp phân bổ định danh  

K25 RSP – Hồi đáp thông tin nhân viên theo phân đoạn  
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K31 RSP – Hồi đáp lịch sử cấp phát thuốc  

K32 Hồi đáp tìm ứng cử viên bao gồm thông tin thăm khám  

K33 Bản tin hồi đáp lấy bản ghi ứng cử viên hiến tặng  

K34 Bản tin hồi đáp theo mẫu phân đoạn  

M01 MFN/MFK – Danh mục tổng thể nếu không có chỉ dẫn cụ 

thể khác 

Đã không được tán đồng 

M02 MFN/MFK – Danh mục tổng thể – bác sĩ thuộc biên chế  

M03 MFN/MFK – Danh mục tổng thể – xét nghiệm/quan trắc Đã không được tán đồng 

M04 MFN/MFK – Danh mục tổng thể mô tả chi phí  

M05 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về địa điểm của bệnh nhân  

M06 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về nghiên cứu lâm sàng 

bao gồm chi tiết các giai đoạn và kế hoạch 

 

M07 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về nghiên cứu lâm sàng 

không có chi tiết giai đoạn nhưng có kế hoạch 

 

M08 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về xét nghiệm/quan sát 

(theo định dạng số) 

 

M09 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về xét nghiệm/quan sát 

(theo định dạng nhóm) 

 

M10 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về bộ dụng cụ xét 

nghiệm/quan sát 

 

M11 MFN/MFK – Danh mục tổng thể về xét nghiệm/quan sát 

tính toán 

 

M12 MFN/MFK – Bản tin thông báo danh mục tổng thể   

M13 MFN/MFK – Thông báo danh mục tổng thể –  chung  

M14 MFN/MFK – Thông báo danh mục tổng thể – địa điểm đã 

được xác định 

 

M15 MFN/MFK – Thông báo danh mục tổng thể hạng mục kiểm 

kê 

 

M16 MFN/MFK – Thông báo danh mục tổng thể các hạng mục 

kiểm kê được gia tăng 
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M17 Bản tin danh mục tổng thể DRG  

N01 NMQ/NMR – Bản tin truy vấn quản lý ứng dụng Đã không được tán thành 

N02 NMD/ACK – Bản tin dữ liệu quản lý ứng dụng (tự gửi)  

O01 ORM – Bản tin chỉ định (cũng gồm RDE, RDS, RGV, RAS) Đã không được tán đồng 

O02 ORR – Hồi đáp chỉ định (cũng gồm RRE, RRD, RRG, 

RRA) 

Đã không được tán đồng 

O03 OMD – Chỉ định chế độ dinh dưỡng  

O04 ORD – Báo nhận chỉ định chế độ dinh dưỡng  

O05 OMS – Chỉ định xuất vật tư lưu kho  

O06 ORS – Báo nhận yêu cầu vật tư lưu kho  

O07 OMN – Yêu cầu cấp vật tư không lưu kho  

O08 ORN – Báo nhận yêu cầu vật tư không lưu kho  

O09 OMP – Chỉ định dược phẩm/điều trị  

O10 ORP – Báo nhận yêu cầu dược phẩm/điều trị  

O11 RDE – Chỉ định được mã hóa dược phẩm/điều trị  

O12 RRE – Báo nhận chỉ định mã hóa dược phẩm/điều trị  

O13 RDS – Cấp phát dược phẩm/điều trị  

O14 RRD – Báo nhận cấp phát dược phẩm/điều trị  

O15 RGV – Cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị  

O16 RRG – Báo nhận cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị  

O17 RAS – Quản trị dược phẩm/điều trị  

O18 RRA – Báo nhận quản trị dược phẩm/điều trị  

O19 OMG – Chỉ định lâm sàng chung  

O20 ORG/ORL – Hồi đáp chỉ định lâm sàng chung  

O21 OML – Chỉ định xét nghiệm  
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O22 ORL – Bản tin hồi đáp chỉ định xét nghiệm cho mọi phân 

đoạn OML 

 

O23 OMI – Chỉ định chẩn đoán hình ảnh  

O24 ORI – Bản tin hồi đáp chỉ định chẩn đoán hình ảnh cho mọi 

phân đoạn OMI 

 

O25 RDE – Đề nghị cho phép cấp lại thuốc/điều trị  

O26 RRE – Báo nhận cho phép cấp lại thuốc/điều trị  

O27 OMB – Chỉ định sản phẩm máu  

O28 ORB – Báo nhận chỉ định sản phẩm máu  

O29 BPS – Tình trạng cấp phát sản phẩm máu  

O30 BRP – Báo nhận tình trạng cấp phát sản phẩm máu  

O31 BTS – Truyền/sử dụng sản phẩm máu  

O32 BRT – Báo nhận truyền/sử dụng sản phẩm máu  

O33 OML – Chỉ định xét nghiệm dùng cho nhiều chỉ định liên 

quan đến một mẫu vật xét nghiệm duy nhất 

 

O34 ORL – Bản tin hồi đáp chỉ định xét nghiệm cho nhiều chỉ 

định liên quan đến một mẫu vật duy nhất OML 

 

O35 OML – Chỉ định xét nghiệm dùng cho nhiều chỉ định liên 

quan đến một hộp chứa duy nhất của một mẫu vật xét 

nghiệm  

 

O36 ORL – Bản tin hồi đáp chỉ định xét nghiệm cho một hộp 

chứa duy nhất của một mẫu vật xét nghiệm OML 

 

O37 OPL – Bản tin chỉ định phòng xét nghiệm đặt tại khu dân 

cư/địa điểm 

 

O38 OPR – Bản tin báo nhận chỉ định phòng xét nghiệm đặt tại 

khu dân cư/địa điểm 

 

O39 Chỉ định phòng thí nghiệm tập trung quanh việc vận chuyển 

mẫu xét nghiệm  

 

O40 Bản tin báo nhận chỉ định phòng thí nghiệm tập trung quanh 

việc vận chuyển vật mẫu xét nghiệm  
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O41 DBC – Bản tin tạo bản ghi người hiến tặng  

O42 DBU – Bản tin cập nhật bản ghi người hiến tặng  

O43 Bản tin báo nhận bản tin yêu cầu chung với việc tải dung 

lượng tài liệu 

 

O44 Đăng ký hiến máu – Bản tin tối thiểu  

O45 Bản tin quan sát đủ điều kiện hiến tặng  

O46 Bản tin đủ điều kiện hiến tặng  

O47 Bản tin thu thập yêu cầu hiến tặng  

O48 Bản tin thủ tục hiến tặng  

P01 BAR/ACK – Thêm tài khoản bệnh nhân  

P02 BAR/ACK – Xóa tài khoản bệnh nhân  

P03 DFT/ACK – Gửi dữ liệu giao dịch tài chính chi tiết  

P04 QRY/DSP – Xuất hóa đơn và các báo cáo A/R Đã không được tán thành 

P05 BAR/ACK – Cập nhật tài khoản  

P06 BAR/ACK – Kết thúc tài khoản  

P07 PEX – Báo cáo ban đầu về trải nghiệm sản phẩm của cá 

nhân  tự gửi 

 

P08 PEX – Báo cáo cập nhật trải nghiệm sản phẩm của cá nhân 

tự gửi 

 

P09 SUR – Báo cáo tóm tắt trải nghiệm sản phẩm Đã không được tán thành 

P10 BAR/ACK – Chuyển phân loại thanh toán di động (APC)  

P11 DFT/ACK – Gửi dữ liệu giao dịch tài chính chi tiết – mới  

P12 BAR/ACK – Cập nhật chẩn đoán/thủ thuật  

PC1 PPR-PC/thêm vấn đề  

PC2 PPR-PC/ cập nhật vấn đề  

PC3 PPR-PC/ xóa vấn đề  
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PC4 QRY-PC/ truy vấn vấn đề Đã không được tán thành 

PC5 PRR-PC/ hồi đáp vấn đề Đã không được tán thành 

PC6 PGL-PC/ thêm mục tiêu  

PC7 PGL-PC/ cập nhật mục tiêu  

PC8 PGL-PC/ xóa mục tiêu  

PC9 QRY-PC/ truy vấn mục tiêu Đã không được tán thành 

PCA PPV-PC/ hồi đáp mục tiêu Đã không được tán thành 

PCB PPP-PC/ thêm lộ trình điều trị (định hướng vấn đề)  

PCC PPP-PC/ cập nhật lộ trình điều trị (định hướng vấn đề)  

PCD PPP-PC/ xóa lộ trình điều trị (định hướng vấn đề)  

PCE QRY-PC/ truy vấn lộ trình điều trị (định hướng vấn đề) Đã không được tán thành 

PCF PTR-PC/ hồi đáp truy vấn lộ trình điều trị (định hướng vấn 

đề) 

Đã không được tán thành 

PCG PPG-PC/ thêm lộ trình điều trị (định hướng mục tiêu)  

PCH PPG-PC/ cập nhật lộ trình điều trị (định hướng mục tiêu)  

PCJ PPG-PC/ xóa lộ trình điều trị (định hướng mục tiêu)  

PCK QRY-PC/ truy vấn lộ trình điều trị (định hướng mục tiêu) Đã không được tán thành 

PCL PPT-PC/ hồi đáp truy vấn lộ trình điều trị (định hướng mục 

tiêu) 

Đã không được tán thành 

Q01 QRY/DSR – Truy vấn gửi để hồi đáp ngay lập tức Đã không được tán thành 

Q02 QRY/QCK – Truy vấn gửi yêu cầu trì hoãn hồi đáp  Đã không được tán thành 

Q03 DSR/ACK – Trì hoãn hồi đáp cho một truy vấn Đã không được tán thành 

Q05 UDM/ACK – Bản tin cập nhật hiển thị tự gửi  

Q06 OSQ/OSR – Truy vấn trạng thái chỉ định Đã không được tán thành 

Q11 QBP – Truy vấn theo thông số yêu cầu phản hồi dạng đoạn 

RSP 
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Q13 QBP – Truy vấn theo thông số yêu cầu phản hồi dạng bảng 

RTB 

 

Q15 QBP – Truy vấn theo thông số yêu cầu hồi đáp dạng hiển thị 

RDY 

 

Q16 QSB – Tạo đăng ký  

Q17 QVR – Truy vấn các sự kiện trước đó  

Q21 QBP – Tìm thông tin nhân khẩu học của cá nhân  

Q22 QBP – Tìm các ứng cử viên  

Q23 QBP – Tìm các định danh tương ứng  

Q24 QBP – Phân bổ các định danh  

Q25 QBP – Truy vấn thông tin nhân viên theo phân đoạn  

Q26 ROR – Hồi đáp chỉ định về thuốc/điều trị Đã không được tán thành 

Q27 RAR – Thông tin quản trị thuốc/điều trị Đã không được tán thành 

Q28 RDR – Thông tin cấp phát thuốc/điều trị Đã không được tán thành 

Q29 RER – Thông tin chỉ định đã mã hóa về thuốc/điều trị Đã không được tán thành 

Q30 RGR – Thông tin về liều lượng thuốc/điều trị Đã không được tán thành 

Q31 QBP – Truy vấn lịch sử cấp phát  

Q32 Tìm các ứng cử viên bao gồm thông tin thăm khám  

R01 ORU/ACK – Tự động truyền bản tin quan sát  

R02 QRY –  Truy vấn kết quả quan sát Đã không được tán thành 

R04 ORF – Hồi đáp cho truy vấn; truyền  thông tin quan sát được 

yêu cầu 

Đã không được tán thành 

ROR ROR – Hồi đáp một truy vấn về chỉ định kê đơn thuốc Đã không được tán thành 

R21 OUL – Thông tin quan sát tại phòng thí nghiệm tự gửi Đã không được tán thành 

R22 OUL – Bản tin quan sát định hướng mẫu vật xét nghiệm tự 

gửi 

 

R23 OUL – Bản tin quan trắc định hướng hộp chứa mẫu vật tự  
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gửi 

R24 OUL – Bản tin quan sát định hướng chỉ định tự gửi  

R25 OPU – Bản tin quan sát phòng thí nghiệm đặt tại khu dân 

cư/địa điểm tự gửi 

 

R26 OSM – Bản tin kê khai vận chuyển mẫu vật xét nghiệm tự 

gửi 

 

R30 ORU – Bản tin quan sát tại điểm chăm sóc tự gửi không có 

chỉ định trước – Ra chỉ định 

 

R31 ORU – Bản tin quan sát tại điểm chăm sóc mới tự gửi – Tìm 

chỉ định 

 

R32 ORU – Quan sát tại điểm chăm sóc có chỉ định trước tự gửi  

R33 ORA – Báo nhận báo cáo quan sát  

R40 ORU – Báo hiệu báo cáo tự gửi  

R41 Báo nhận cảnh báo báo cáo quan sát  

S01 SRM/SRR – Đề nghị đặt lịch hẹn mới  

S02 SRN/SRR – Đề nghị đổi thời gian lịch hẹn  

S03 SRM/SRR – Đề nghị chỉnh sửa lịch hẹn  

S04 SRM/SRR – Đề nghị hủy lịch hẹn  

S05 SRM/SRR – Đề nghị không tiếp tục lịch hẹn  

S06 SRM/SRR – Đề nghị xóa lịch hẹn  

S07 SRM/SRR – Đề nghị thêm dịch vụ/nguồn lực vào lịch hẹn  

S08 SRM/SRR – Đề nghị chỉnh sửa dịch vụ/nguồn lực của cuộc 

hẹn 

 

S09 SRM/SRR – Đề nghị hủy dịch vụ/nguồn lực khỏi lịch hẹn  

S10 SRM/SRR – Đề nghị không tiếp tục dịch vụ/nguồn lực của 

cuộc hẹn 

 

S11 SRM/SRR – Đề nghị xóa dịch vụ/nguồn lực của lịch hẹn  

S12 SIU/ACK – Thông báo đặt lịch hẹn mới  
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S13 SIU/ACK – Thông báo đổi thời gian lịch hẹn  

S14 SIU/ACK – Thông báo chỉnh sửa lịch hẹn  

S15 SIU/ACK  – Thông báo hủy lịch hẹn  

S16 SIU/ACK – Thông báo không tiếp tục lịch hẹn  

S17 SIU/ACK – Thông báo xóa lịch hẹn  

S18 SIU/ACK – Thông báo thêm dịch vụ/nguồn lực cho lịch hẹn  

S19 SIU/ACK – Thông báo chỉnh sửa dịch vụ/nguồn lực cho lịch 

hẹn 

 

S20 SIU/ACK – Thông báo hủy dịch vụ/nguồn lực cho lịch hẹn  

S21 SIU/ACK – Thông báo không tiếp tục dịch vụ/nguồn lực 

cho cuộc hẹn 

 

S22 SIU/ACK – Thông báo xóa dịch vụ/nguồn lực cho lịch hẹn  

S23 SIU/ACK – Thông báo khung thời gian bị khóa trong lịch  

S24 SIU/ACK – Thông báo khung thời gian mở (“không khóa”) 

trong lịch 

 

S25 SQM/SQR – Bản tin truy vấn lịch và hồi đáp Đã không được tán thành 

S26 SIU/ACK – Thông báo bệnh nhân không đến cuộc hẹn trong 

lịch 

 

S27 SIU/ACK – Thông báo rộng rãi các cuộc hẹn đã lên lịch  

S28 SLR-SLS – Đề nghị lô khử trùng mới  

S29 SLR/SLS – Đề nghị xóa lô khử trùng  

S30 STI/STS – Yêu cầu hạng mục  

S31 SDR/SDS – Yêu cầu dữ liệu thiết bị diệt khuẩn  

S32 SMD/SMS – Yêu cầu dữ liệu chu trình thiết bị diệt khuẩn  

S33 STC/ACK – Thông báo cấu hình khử trùng  

S34 SLN/ACK – Thông báo lô khử trùng  

S35 SLN/ACK – Thông báo xóa lô khử trùng  
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S36 SDN/ACK – Thông báo dữ liệu thiết bị diệt khuẩn  

S37 SCN/ACK – Thông báo dữ liệu chu trình thiết bị diệt khuẩn  

T01 MDM/ACK – Thông báo tài liệu gốc  

T02 MDM/ACK – Thông báo tài liệu gốc và nội dung  

T03 MDM/ACK – Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu  

T04 MDM/ACK – Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu và nội 

dung 

 

T05 MDM/ACK – Thông báo phụ lục tài liệu  

T06 MDM/ACK – Thông báo phụ lục tài liệu và nội dung  

T07 MDM/ACK – Thông báo chỉnh sửa tài liệu  

T08 MDM/ACK – Thông báo chỉnh sửa tài liệu và nội dung  

T09 MDM/ACK – Thông báo thay thế tài liệu  

T10 MDM/ACK – Thông báo thay thế tài liệu và nội dung  

T11 MDM/ACK –  Thông báo hủy bỏ tài liệu  

T12 QRY/DOC – Truy vấn tài liệu Đã không được tán thành 

U01 ESU/ACK – Cập nhật tình trạng  thiết bị tự động  

U02 ESR/ACK – Hỏi tình trạng thiết bị tự động hóa  

U03 SSU/ACK – Cập nhật tình trạng mẫu vật xét nghiệm   

U04 SSR/ACK – Hỏi tình trạng mẫu vật xét nghiệm   

U05 INU/ACK – Cập nhật kiểm kê thiết bị tự động hóa  

U06 INR/ACK – Yêu cầu gửi kiểm kê thiết bị tự động hóa  

U07 EAC/ACK – Lệnh điều khiển thiết bị tự động hóa  

U08 EAR/ACK – Hồi đáp thiết bị tự động hóa  

U09 EAN/ACK – Thông báo thiết bị tự động hóa  

U10 TCU/ACK – Cập nhật cài đặt mã kiểm tra thiết bị tự động 

hóa 
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U11 TCR/ACK – Hỏi thông số cài đặt mã kiểm tra thiết bị tự 

động hóa 

 

U12 LSU/ACK – Cập nhật nhật ký/hoạt động của thiết bị tự động 

hóa 

 

U13 LSR/ACK – Hỏi nhật ký/hoạt động của thiết bị tự động hóa  

V01 VXQ – Truy vấn bản ghi tiêm chủng Đã không được tán thành 

V02 VXX – Hồi đáp truy vấn tiêm chủng trả lại nhiều kết quả 

khớp với phân đoạn PID 

Đã không được tán thành 

V03 VXR – Hồi đáp bản ghi tiêm chủng Đã không được tán thành 

V04 VXU – Cập nhật bản ghi tiêm chủng tự gửi  

Varies MFQ/MFR – Truy vấn các danh mục tổng thể (sử dụng cùng 

sự kiện như ví dụ trường hợp hỏi địa điểm M05) 

 

W01 ORU – Kết quả dạng sóng, tự động truyền thông tin được 

yêu cầu  

Đã không được tán thành 

W02 QRF – Kết quả dạng sóng, phản hồi truy vấn Đã không được tán thành 

 

2.C.2.4 0004 – Loại bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0004 PA Ưu tiên cao TBD PV1-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0004 – Phân lớp bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Cấp cứu  

I Nội trú  

O Ngoại trú  

P Chuẩn bị trước nhập viện  

R Bệnh nhân tái khám  
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B Sản phụ  

C Tài khoản thương mại  

N Không áp dụng  

U Chưa xác định  

Các giá trị này chỉ được đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử 

dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.5 0005 – Chủng tộc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0005 PA Ưu tiên cao TBD PID-10 Hoạt động 

B 

ảng do người dùng định nghĩa 0005 – Chủng tộc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1002-5 Người da đỏ Mỹ hoặc người bản địa Alaska  

2028-9 Người châu Á  

2054-5 Người da đen hoặc người Mỹ gốc Phi  

2076-8 Người Hawai bản địa hoặc người gốc các 

đảo Thái Bình Dương khác 

 

2106-3 Người da trắng  

2131-1 Các chủng tộc khác  

 

Chú ý: Những giá trị ở trên chứa một thuật toán kiểm tra số Mod 10 trước khi được 

tính toán được phân tách bởi một dấu gạch ngang và có nguồn gốc từ trung  tâm kiểm 

soát và phòng ngừa dịch bệnh, Mỹ  

Các giá trị này chỉ được đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử 

dụng trong các bản tin HL7 
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2.C.2.6 0006 – Tôn giáo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0006 InM TBD TBD PID-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0006 – Tôn giáo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AGN Thuyết bất khả tri  

ATH Vô thần  

BAH Tôn giáo baha’i  

BRE Tin lành anh em  

BUD Phật giáo  

BMA Phật giáo: Đại thừa  

BTH Phật giáo Nguyên thủy  

BTA Phật giáo Mật tông  

BOT Phật giáo: Nhánh khác  

CFR Tín ngưỡng dân gian Trung Quốc  

CHR Cơ đốc giáo  

ABC Cơ đốc giáo: Giáo hội Báp-tit Mỹ  

AMT Cơ đốc giáo: Giáo hội giám lý của người gốc Phi  

AME Cơ đốc giáo: Giáo hội Giám lý Zion châu Phi   

ANG Cơ đốc giáo: Anh giáo  

AOG Cơ đốc giáo: Hội chúng của Đức chúa trời  

BAP Cơ đốc giáo: Báp-tít  

CRR Cơ đốc giáo: Tin lành cải cách  

CHS Cơ đốc giáo: Cơ đốc khoa học  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CMA Cơ đốc giáo: Phúc âm liên hiệp  

COC Cơ đốc giáo: Hội thánh đấng Christ  

COG Cơ đốc giáo: Hội thánh Đức chúa trời  

COI Cơ đốc giáo: Hội thánh Đức chúa trời trong Đấng Christ  

COM Cơ đốc giáo: Hội thánh Tin lành cộng đồng  

COL Cơ đốc giáo: Hội thánh tin lành ân điển  

EOT Cơ đốc giáo: Giáo hội chính thống Đông phương  

EVC Cơ đốc giáo: Hội thánh Tin lành  

EPI Cơ đốc giáo: Tân giáo  

FWB Cơ đốc giáo: Báp-tít Ý chí tự do  

FRQ Cơ đốc giáo: Bạn hữu  

FUL Cơ đốc giáo: Phúc âm toàn vẹn  

GRE Cơ đốc giáo: Giáo hội chính thống Hy Lạp  

JWN Cơ đốc giáo: Nhân chứng Jehova  

MOM Cơ đốc giáo: Giáo hội Các thánh hữu ngày sau của Chúa Jesu Kito  

LUT Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành Luther  

LMS Cơ đốc giáo: Giáo hội Lutheran Missouri Synod  

MEN Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành Mennonite  

MET Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành Giám lý  

NAZ Cơ đốc giáo: Giáo hội Nazarene  

ORT Cơ đốc giáo: Giáo hội chính thống  

PEN Cơ đốc giáo: Giáo hội Ngũ tuần  

COP Cơ đốc giáo: Các giáo hội Ngũ tuần khác  

PRE Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành Trưởng lão  

PRO Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

PRC Cơ đốc giáo: Các giáo hội Tin lành khác  

REC Cơ đốc giáo: Giáo hội Tin lành cải chánh  

REO Cơ đốc giáo: Giáo hội Các thánh hữu ngày sau của chúa Jesu Kito 

cải tổ 

 

CAT Cơ đốc giáo: Công giáo La Mã  

SAA Cơ đốc giáo: Giáo hội Cứu thế quân  

SEV Cơ đốc giáo: Cơ đốc phục lâm  

SOU Cơ đốc giáo: Báp-tít Nam phương  

UCC Cơ đốc giáo: Giáo hội Kito giáo thống nhất  

UMD Cơ đốc giáo: Hội thánh Giám lý liên hiệp  

UNI Cơ đốc giáo: Nhất vị thần giáo  

UNU Cơ đốc giáo: Đại đồng đoàn kết  

WES Cơ đốc giáo: Giáo hội Wesleyan  

WMC Cơ đốc giáo: Giáo hội Giám lý Wesleyan  

COT Cơ đốc giáo: Khác  

CNF Đạo Khổng  

DOC Môn đệ của chúa Kito giáo hội  

ERL Tín ngưỡng dân tộc  

HIN Đạo Hindu  

HSH Hindu: Phái Siva  

HVA Hindu: Phái Vishnu  

HOT Hindu: Phái khác  

JAI Đạo Jana  

JEW Do Thái giáo  

JCO Do Thái giáo: Bảo thủ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

JOR Do Thái giáo: Chính thống  

JRC Do Thái giáo:Tái thiết  

JRF Do Thái giáo: Cải tổ  

JRN Do Thái giáo: Đổi mới  

JOT Do Thái giáo: Phái khác  

MOS Hồi giáo  

MSH Hồi giáo Shia  

MSU Hồi giáo Sunni  

MOT Hồi giáo: Phái khác  

NAM Tôn giáo Mỹ bản địa  

NRL Tôn giáo mới  

NOE Phi tôn giáo  

SHN Đạo thần học  

SIK Đạo Sikh  

SPI Thông linh giáo  

OTH Tôn giáo khác  

VAR Chưa biết  

 

Các giá trị này chỉ đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.7 0007 - Loại nhập viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0007 PA TBD TBD PV1-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0007 – Loại nhập viện 

Giá trị Mô tả Các ghi chú 

A Tai nạn  

E Cấp cứu  

L Chuyển dạ và sinh đẻ  

R Thông thường  

N Mới sinh (Sinh tại cơ sở y tế)  

U Khẩn cấp  

C Tự chọn (tự nguyện)  

 

Các giá trị này chỉ được đề xuất (gợi ý); chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.8 0008 – Mã báo nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0008 InM TBD TBD MSA-1.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0008 – Mã báo nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AA Chế độ cơ bản: Ứng dụng chấp nhận – Chế độ nâng cao: Ứng dụng xác 

nhận: Chấp nhận 

 

AE Chế độ cơ bản: Ứng dụng lỗi – Chế độ nâng cao: Ứng dụng xác nhận: Lỗi  

AR Chế độ cơ bản: Ứng dụng từ chối – Chế độ nâng cao: Ứng dụng xác 

nhận: Từ chối 

 

CA Chế độ nâng cao: Chấp nhận xác nhận: Cam kết chấp nhận  

CE Chế độ nâng cao: Chấp nhận xác nhận: Cam kết lỗi  

CR Chế độ nâng cao: Chấp nhận xác nhận: Cam kết từ chối  
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2.C.2.9 0009 – Trạng thái di chuyển 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0009 PA TBD TBD PV1-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0009 – Trạng thái di chuyển 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A0 Không có hạn chế về các chức năng  

A1 Đi lại được với thiết bị trợ giúp  

A2 Di chuyển bằng xe lăn/cáng  

A3 Hôn mê, không phản ứng  

A4 Không định hướng được  

A5 Khiếm thị  

A6 Khiếm thính  

A7 Câm  

A8 Không nói tiếng Anh  

A9 Chưa biết mức độ của các chức năng vận động  

B1 Liệu pháp thở oxy  

B2 Thiết  bị đặc biệt (ống, IVs, ống thông tiểu)  

B3 Cụt chân/tay  

B4 Cắt bỏ vú để điều trị ung thư  

B5 Liệt hai chi dưới  

B6 Đang mang thai  

Các giá trị này chỉ được đề xuất (gợi ý); chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 
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2.C.2.10 0010 – ID bác sĩ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0010 PA TBD TBD PV1-7, SCD-34 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0010 – ID bác sĩ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.11 0017 – Loại giao dịch 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0017 FM TBD TBD FT1-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0017 – Kiểu giao dịch 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CG Tính phí  

CD Tín dụng  

PY Thanh toán  

AJ Điều chỉnh  

CO Đồng thanh toán  

Các giá trị này chỉ đề xuất; chúng không đòi hỏi đối với việc dùng trong 

các bản tin HL7. 

 

2.C.2.12 0018 – Loại bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0018 PA TBD TBD PV1-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0018 – Loại bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.13 0019 – Mã gây tê 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương 
Nơi được sử 

dụng 
Trạng thái 

0019 FM TBD TBD PR1-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0019 – Mã gây mê 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.14 0021 – Mã cơ quan nợ xấu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0021 PA TBD TBD PV1-31 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0021 – Mã cơ quan nợ xấu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.15 0022 – Tình trạng lập hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0022 FM TBD TBD IN1-32 Hoạt động 
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Bảng định nghĩa người dùng 0022 – Trạng thái lập hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.16 0023 – Nguồn tiếp nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0023 PA TBD TBD PV1-14 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0023 – Nguồn tiếp nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.17 0024 – Biểu phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0024 FM TBD TBD FT1-17 Hoạt động 

 

Bảng 0024 HL7 – Biểu phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.18 0027 – Mức độ Ưu tiên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0027 InM/OO TBD TBD OM4-13 Hoạt động 

 

Bảng 0027 HL7 – Mức độ ưu tiên 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Thực hiện ngay lập tức  

A Càng sớm càng tốt (mức độ ưu tiên thấp hơn “Thực hiện ngay lập tức”  

R Thông thường  

P Thực hiện trước khi phẫu thuật  

T Theo thời gian quy định (thực hiện càng gần điểm thời gian yêu cầu 

càng tốt) 

 

2.C.2.19 0032 – Chỉ báo giá tính phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0032 PA TBD TBD PV1-21 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0032 – Chỉ báo giá/tính phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.20 0038 – Tình trạng chỉ định 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0038 OO TBD TBD ORC-5 Hoạt động 

 

Bảng 0038 HL7 – Tình trạng chỉ định  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Một số (không phải toàn bộ) kết quả đã có  

CA Chỉ định đã được hủy  

CM Chỉ định đã được hoàn thành  

DC Chỉ định không được tiếp tục  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ER Lỗi, không tìm thấy chỉ định  

HD Chỉ định bị trì hoãn  

IP Đang được xử lý, không xác định rõ  

RP Chỉ định đã được thay thế  

SC Đang được xử lý, đã có lịch trình  

 

2.C.2.21 0042 – Mã kế hoạch công ty 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0042 FM TBD TBD IN1-35 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0042 – Mã kế hoạch công ty 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.22 0043 – Mã điều kiện 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0043 FM TBD TBD UB2-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0043 – Mã điều kiện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.23 0044 – Mã hợp đồng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0044 PA TBD TBD PV1-24 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0044 – Mã hợp đồng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.24 0045 – Mã ưu đãi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0045 PA TBD TBD PV1-22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0045– Mã ưu đãi 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.25 0046 – Đánh giá mức tín dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0046 PA TBD TBD PV1-23 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0046 – Đánh giá mức tín dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.26 0049 – Mã khoa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0049 FM TBD TBD FT1-13 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0049 – Mã khoa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.27 0050 – Mã tai nạn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0050 FM TBD TBD ACC-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0050 – Mã tai nạn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.28 0051 – Mã chẩn đoán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0051 FM TBD TBD FT1-19 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0051 – Mã chẩn đoán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.29 0052 – Loại chẩn đoán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0052 FM TBD TBD DG1-6 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0052 – Loại chẩn đoán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Tiếp nhận  

W Đang áp dụng  

F Cuối cùng  

Các giá trị này chỉ được đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử 

dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.30 0055 – Nhóm chấn đoán liên quan 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0055 InM/FM TBD TBD DMI-1, DRG-1 Hoạt động 

 

Bảng mở rộng 0055 – Nhóm chẩn đoán liên quan 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.31 0056 – Mã rà soát việc xếp nhóm DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0056 FM TBD TBD DRG-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0056 – Mã rà soát việc xếp nhóm DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  
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2.C.2.32 0059 – Mã chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0059 FM TBD TBD PR1-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0059 – Mã chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.33 0061 – Lược đồ số kiểm tra 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0061 InM TBD TBD CX.3, PPN.12, 

XCN.12, XON.5 

Hoạt động 

 

Bảng 0061 HL7 – Lược đồ số kiểm tra 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BCV Số xác nhận thẻ ngân 

hàng 

Một số không được in nổi trên các thẻ 

ngân hàng và được dùng để chứng 

nhận tính xác thực của thẻ và cá nhân 

trình thẻ. 

NPI Thuật toán tạo số kiểm tra 

định danh của nhà cung 

cấp toàn quốc của Hoa Kỳ 

 

ISO ISO 7064: 1983  

M10 Thuật toán Mod 10  

M11 Thuật toán Mod 11  

2.C.2.34 0062 – Lý do sự kiện  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0062 InM/FM TBD TBD EVN-4, FC.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0062 – Lý do sự kiện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

01 Đề nghị của bệnh nhân  

02 Chỉ định của bác sĩ/chuyên viên y tế  

03 Quản lý điều tra dân cư  

O Khác  

U Chưa biết  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.35 0063 – Mối quan hệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0063 PA TBD TBD NK1-3, IN1-17 Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa người dùng 0063 – Mối quan hệ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SEL Bản thân  

SPO Vợ/chồng  

DOM Đối tác chung nhà  

CHD Con  

GCH Cháu  

NCH Con đẻ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SCH Con riêng  

FCH Con nuôi  

DEP Người tàn tật phụ thuộc  

WRD Người được bảo trợ  

PAR Bố/mẹ  

MTH Mẹ  

FTH Bố  

CGV Người chăm sóc  

GRD Người giám hộ  

GRP Ông/bà  

EXF Gia đình mở rộng  

SIB Anh/chị/em  

BRO Anh/em trai  

SIS Chị/em gái  

FND Bạn  

OAD Người trưởng thành khác  

EME Nhân viên  

EMR Ông chủ  

ASC Người cùng cộng tác  

EMC Đầu mối liên lạc trong trường hợp khẩn cấp  

OWN Chủ sở hữu  

TRA Người huấn luyện  

MGR Người quản lý  

NON Không  

UNK Không xác định  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

OTH Khác  

Đây là các giá trị chỉ được đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử 

dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.36 0064 – Phân lớp tài chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0064 InM/FM TBD TBD FC.1, PV1-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0064 – Phân lớp tài chính 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.37 0065 – Mã hoạt động mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0065 OO TBD TBD OBR-11 Hoạt động 

 

Bảng 0065 HL7 – Mã hoạt động mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Thêm các thí nghiệm yêu cầu trên mẫu vật đã có  

G Đưa ra yêu cầu, đáp ứng lại yêu cầu  

L Phòng thí nghiệm lấy mẫu vật từ bệnh nhân  

O Mẫu vật được lấy bởi dịch vụ khác không phải của phòng thí nghiệm  

P Chờ mẫu vật; Gửi yêu cầu trước khi giao  

R Xem xét lại chỉ định  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Xếp lịch cho các thí nghiệm quy định dưới đây  

2.C.2.38 0066 – Tình trạng công việc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0066 FM TBD TBD GT1-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0066 – Tình trạng công việc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Làm công toàn thời gian  

2 Làm công bán thời gian  

4 Tự kinh doanh  

C Hợp đồng công nhật   

L Nghỉ phép (ví dụ nghỉ do việc gia đình, nghỉ phép để đi du 

khảo/nghiên cứu, v.v.) 

 

T Tạm thời thất nghiệp  

3 Thất nghiệp  

5 Nghỉ hưu  

6 Đang thực hiện nghĩa vụ quân sự  

O Khác  

9 Không xác định  

Các giá trị này chỉ đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.39 0068 – Loại người bảo lãnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0068 FM TBD TBD DRG-33, GT1-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa – Loại người bảo lãnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.40 0069 – Dịch vụ bệnh viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0069 PA TBD TBD PV1-10 Hoạt động 

Bảng do người dùng định nghĩa 0069 – Dịch vụ bệnh viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MED Dịch vụ y tế  

SUR Dịch vụ phẫu thuật  

URO Dịch vụ khám chữa các bệnh tiết niệu  

PUL Dịch vụ khám chữa các bệnh phổi  

CAR Dịch vụ khám chữa các bệnh về tim  

Các giá trị này chỉ đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng trong các 

bản tin HL7. 

 

2.C.2.41 0070 – Các mã nguồn mẫu xét nghiệm 

Chú ý: Bảng 0070 đã được giữ lại để tương thích ngược với phiên bản 2.5 và 

được loại bỏ trong phiên bản 2.7 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0070 OO TBD TBD SPM-4 Đã loại bỏ 
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2.C.2.42 0072 – ID chương trình bảo hiểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0072 OO TBD TBD AUT-1, FT1-14, 

IN1-2 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0072 – ID chương trình bảo hiểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.43 0073 – Mã tỉ lệ lãi suất 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0073 PA TBD TBD PV1-28 Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa người dùng 0073 – Mã tỉ lệ lãi suất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị được đề xuất   

2.C.2.44 0074 – ID phần dịch vụ chẩn đoán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0074 OO TBD TBD OBR-24, OM4-49 Hoạt động 

 

Bảng 0074 HL7 – ID phần dịch vụ chẩn đoán 

Bảng Mô tả Ghi chú 

AU Đo thính lực   

BG Xét nghiệm khí máu  

BLB Ngân hàng máu  

CUS Siêu âm tim  
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Bảng Mô tả Ghi chú 

CTH Can thiệp tim mạch  

CT Chụp CT  

CH Hóa học  

CP Giải phẫu bệnh học tế bào  

EC Điện tâm đồ  (ví dụ EKG, EEC, Holter)  

EN Điện xung kích thích thần kinh (EEG,  EMG, EP, 

PSG) 

 

HM Huyết học  

ICU Theo dõi ICU tại giường bệnh  

IMM Nghiên cứu miễn dịch  

LAB Xét nghiệm tại phòng thí nghiệm  

MB Nghiên cứu vi sinh  

MCB Nghiên cứu các bệnh do vi khuẩn hiếu khí 

mycobacterium 

 

MYC Nghiên cứu bệnh do nấm  

NMS Chụp hình bằng y học hạt nhân  

NMR Chụp cộng hưởng từ hạt nhân  

NRS Các biện pháp điều dưỡng  

OUS Siêu âm OB  

OT Trị liệu cơ năng  

OTH Khác  

OSL Ngoài phòng thí nghiệm  

PHR Dược phẩm  

PT Vật lý trị liệu  

PHY Bác sĩ (Hx.Dx, ghi chú nhập viện, v.v.)  

PF Chức năng phổi  
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Bảng Mô tả Ghi chú 

RAD X quang  

RX Chụp X quang  

RUS Siêu âm và X quang  

RC Chăm sóc hệ hô hấp (trị liệu)  

RT Xạ trị  

SR Nghiên cứu huyết thanh  

SP Giải phẫu Bệnh lý học ngoại khoa  

TX Độc tố  

VUS Siêu âm mạch máu  

VR Virut học  

XRC Chụp X quang động  

2.C.2.45 0076 – Kiểu bản tin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0076 InM TBD TBD MSH-9.1 Hoạt động 

 

Bảng 0076 HL7 – Loại bản tin 

Bản tin Mô tả Chương 

ACK Bản tin báo nhận chung 2 

ADR Hồi đáp ADT 3 – Đã  không tán 

đồng 

ADT Bản tin ADT 3 

BAR Thêm/thay đổi tài khoản xuất hóa đơn 6 

CCF Truy xuất chăm sóc phối hợp 7 

CCI Thông tin chăm sóc phối hợp 7 

CCM Bản tin chăm sóc phối hợp 7 
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Bản tin Mô tả Chương 

CCQ Giới thiệu chăm sóc phối hợp 7 

CCU Giới thiệu chăm sóc phối hợp 7 

CQU Giới thiệu chăm sóc phối hợp 7 

CRM Bản tin đăng ký nghiên cứu lâm sàng 7 

BPS Bản tin về tình trạng cấp phát sản phẩm máu 4 

BRP Bản tin báo nhận tình trạng cấp phát sản phẩm máu 4 

BRT Bản tin báo nhận truyền/sử dụng sản phẩm máu 4 

BTS Bản tin truyền/sử dụng sản phẩm máu 4 

CSU Bản tin dữ liệu nghiên cứu tự gửi 7 

DBC Tạo bản ghi người hiến tặng 4 

DBU Cập nhật bản ghi người hiến tặng 4 

DEL Sự hợp lệ của người hiến tặng 4 

DEO Theo dõi sự hợp lệ của người hiến tặng 4 

DER Yêu cầu cấp thông tin về sự hợp lệ của người hiến tặng 4 

DFT Các giao dịch tài chính chi tiết 6 

DOC Hồi đáp bằng tài liệu  9 - Đã  không tán 

đồng 

DPR Thủ tục hiến tặng 4 

DRC Người hiến tặng yêu cầu thu nhận 4 

DSR Hồi đáp bằng hiển thị 5 – Đã  không tán 

đồng 

EAC Bản tin điều khiển thiết bị tự động hóa 13 

EAN Bản tin thông báo thiết bị tự động hóa 13 

EAR Bản tin phản hồi thiết bị tự động hóa 13 

EHC Hóa đơn dịch vụ y tế 16 

ESR Bản tin báo nhận cập nhật tình trạng thiết bị tự động hóa 13 
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Bản tin Mô tả Chương 

ESU Bản tin cập nhật tình trạng thiết bị tự động hóa 13 

INR Bản tin yêu cầu cấp kiểm kê thiết bị tự động hóa 13 

INU Bản tin cập nhật kiểm kê thiết bị tự động hóa 13 

LSR Bản tin yêu cầu cấp nhật ký/hoạt động của thiết bị tự động 

hóa 

13 

LSU Bản tin cập nhật nhật ký/hoạt động của thiết bị tự động 

hóa 

13 

MDM Quản trị tài liệu y tế 9 

MFD Ứng dụng báo nhận danh mục tổng thể bị chậm 8 – Đã không được 

tán thành 

MFK Ứng dụng báo nhận danh mục tổng thể 8 

MFN Thông báo danh mục tổng thể  8 

MFQ Truy vấn danh mục tổng thể 8 – Đã không được 

tán thành 

MFR Hồi đáp danh mục tổng thể  8 – Đã không được 

tán đồng 

NMD Bản tin dữ liệu quản lý ứng dụng 14 

NMQ Bản tin truy vấn quản lý ứng dụng 14 – Đã không được 

tán đồng 

NMR Bản tin hồi đáp quản lý ứng dụng 14 – Đã không được 

tán đồng 

OMB Bản tin chỉ định sản phẩm máu 4 

OMD Chỉ định chế độ dinh dưỡng 4 

OMG Bản tin chỉ định dịch vụ y tế chung 4 

OMI Chỉ định chẩn đoán hình ảnh 4 

OML Bản tin chỉ định xét nghiệm 4 

OMN Bản tin yêu cầu mua vật phẩm không lưu kho 4 

OMP Bản tin chỉ định thuốc/điều trị 4 
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Bản tin Mô tả Chương 

OMQ Bản tin yêu cầu chung với tải tài liệu 4 

OMS Bản tin yêu cầu vật phẩm có lưu kho 4 

OPL Bản tin chỉ định phòng thí nghiệm dựa trên khu dân 

cư/địa điểm 

4 

OPR Bản tin báo nhận chỉ định phòng thí nghiệm dựa trên khu 

dân cư/địa điểm  

4 

OPU Bản tin quan sát phòng thí nghiệm dựa trên khu dân 

cư/địa điểm tự gửi 

7 

ORA Báo nhận báo cáo quan sát 7 

ORB Bản tin báo nhận chỉ định sản phẩm máu 4 

ORD Bản tin báo nhận chỉ định chế độ dinh dưỡng 4 

ORF Truy vấn kết quả quan sát 7 – Đã không được 

tán đồng 

ORG Bản tin báo nhận chỉ định dịch vụ y tế chung 4 

ORI Bản tin báo nhận chỉ định chẩn đoán hình ảnh 4 

ORL Bản tin báo nhận phòng thí nghiệm (tự gửi) 7 

ORM Bản tin chỉ định thuốc/điều trị 4 – Đã không được 

tán đồng 

ORN Bản tin báo nhận chỉ định chung - Mua vật phẩm không 

lưu kho  

4 

ORP Bản tin báo nhận chỉ định thuốc/điều trị 4 

ORR Bản tin hồi đáp chỉ định chung cho mọi phân đoạn ORM 4 – Đã không được 

tán đồng 

ORS Bản tin báo nhận chỉ định – cấp vật phẩm có lưu kho 4 

ORU Tự truyền gửi một bản tin quan sát 7 

ORX Báo nhận bản tin chỉ định chung có tải tài liệu 4 

OSM Bản tin vận chuyển mẫu vật xét nghiệm 7 

OSQ Hồi đáp truy vấn về tình trạng chỉ định 4 – Đã không được 

tán đồng 
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Bản tin Mô tả Chương 

OSR Hồi đáp truy vấn về tình trạng chỉ định 4 – Đã không được 

tán đồng 

OSU Cập nhật tình trạng chỉ định 4 

OUL Bản tin quan sát phòng thí nghiệm tự gửi 7 

PEX Bản tin trải nghiệm sản phẩm 7 

PGL Bản tin mục tiêu của bệnh nhân 12 

PIN Thông tin bảo hiểm của bệnh nhân 11 

PMU Thêm bản ghi nhân viên 15 

PPG Bản tin lộ trình điều trị của bệnh nhân (hướng mục tiêu) 12 

PPP Bản tin lộ trình điều trị của bệnh nhân (hướng vấn đề) 12 

PPR Bản tin vấn đề bệnh nhân  12 

PPT Hồi đáp về lộ trình điều trị hướng mục tiêu của bệnh nhân Đã không được tán 

đồng 

PPV Hồi đáp về mục tiêu của bệnh nhân Đã không được tán 

đồng 

PRR Hồi đáp về vấn đề của bệnh nhân Đã không được tán 

đồng 

PTR Hồi đáp về lộ trình điều trị định hướng vấn đề của bệnh 

nhân 

Đã không được tán 

đồng 

QBP Truy vấn theo thông số 5 

QCK Truy vấn bị trì hoãn 5 - Đã không được 

tán đồng 

QCN Hủy truy vấn 5 

QRY Truy vấn, chế độ cơ bản 3 

QSB Tạo đăng ký 5 

QSX Bản tin hủy đăng ký/báo nhận 5 

QVR Truy vấn các sự kiện trước đó 5 

RAR Thông tin quản trị thuốc/điều trị 4 – Đã không được 
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Bản tin Mô tả Chương 

tán đồng 

RAS Bản tin quản trị thuốc/điều trị 4 

RCI Trả về thông tin lâm sàng 11 

RCL Trả về danh sách lâm sàng 11 

RDE Bản tin chỉ định thuốc/điều trị được mã hóa 4 

RDR Thông tin cấp phát thuốc/điều trị 4 

RDS Bản tin cấp phát thuốc/điều trị 4 

RDY Hồi đáp dạng hiển thị 5 

REF Giới thiệu bệnh nhân (chuyển viện) 11 

RER Thông tin chỉ định thuốc/điều trị được mã hóa 4 – Đã không được 

tán đồng 

RGR Thông tin về liều lượng thuốc/điều trị 4 – Đã không được 

tán đồng 

RGV Bản tin cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị 4 

ROR Hồi đáp chỉ định thuốc/điều trị 4 – Đã không được 

tán đồng 

RPA Trả về ủy quyền của bệnh nhân 11 

RPI Trả về thông tin bệnh nhân 11 

RPL Trả về danh sách hiển thị của bệnh nhân 11 

RPR Trả về danh sách bệnh nhân  11 

RQA Hỏi ủy quyền của bệnh nhân 11 

RQC Hỏi thông tin lâm sàng 11 

RQI Hỏi thông tin bệnh nhân 11 

RQP Hỏi thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân 11 

RRA Bản tin báo nhận quản trị thuốc/điều trị 4 

RRD Bản tin báo nhận cấp phát thuốc/điều trị 4 

RRE Bản tin báo nhận chỉ định thuốc/điều trị được mã hóa 4 
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Bản tin Mô tả Chương 

RRG Bản tin báo nhận cho sử dụng thuốc/điều trị 4 

RRI Trả về thông tin giới thiệu (chuyển viện) 11 

RSP Hồi đáp dạng mẫu phân đoạn 5 

RTB Hồi đáp dạng bảng biểu 5 

SCN Thông báo dữ liệu chu trình thiết bị diệt khuẩn 17 

SDN Thông báo dữ liệu thiết bị diệt khuẩn 17 

SDR Hỏi dữ liệu thiết bị diệt khuẩn khử trùng 17 

SIU Thông tin về kế hoạch tự gửi 10 

SLN Thông báo lô khử trùng mới 17 

SLR Hỏi lô khử trùng 17 

SMD Hỏi dữ liệu chu trình thiết bị diệt khuẩn khử trùng 17 

SQM Bản tin truy vấn về lịch trình 10 – Đã không được 

tán đồng 

SQR Hồi đáp truy vấn về lịch trình 10 – Đã không được 

tán đồng 

SRM Bản tin yêu cầu cấp lịch trình 10 

SRR Hồi đáp yêu cầu cấp lịch trình 10 

SSR Bản tin hỏi tình trạng mẫu vật xét nghiệm  13 

SSU Bản tin cập nhật tình trạng mẫu vật xét nghiệm  13 

STC Thông báo cấu hình khử trùng 17 

STI Hỏi hạng mục khử trùng 17 

SUR Báo cáo trải nghiệm sản phẩm tóm tắt 7 – Đã không được 

tán đồng 

TBR Hồi đáp dữ liệu dạng bảng biểu 5 – Đã không được 

tán đồng 

TCR Bản tin hỏi thông số cài đặt mã kiểm tra thiết bị tự động 

hóa 

13 
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Bản tin Mô tả Chương 

TCU Bản tin cập nhật thông số cài đặt mã kiểm tra thiết bị tự 

động hóa 

13 

UDM Bản tin cập nhật hiển thị tự gửi 5 

VXQ Truy vấn bản ghi tiêm chủng 4 – Đã không được 

tán đồng 

VXR Hồi đáp bản ghi tiêm chủng 4 – Đã không được 

tán đồng 

VXU Cập nhật bản ghi tiêm chủng tự gửi 4 

VXX Hồi đáp truy vấn về tiêm chủng với nhiều kết quả khớp 

với thông tin trong phân đoạn PID 

4 – Đã không được 

tán thành 

2.C.2.46 0078 - Interpretation Codes – các mã diễn giải 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0078 OO TBD TBD OBX-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0078 – các mã diễn giải 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Dưới giới hạn thấp thông thường  

H Trên giới hạn cao thông thường  

LL Dưới giới hạn thấp đáng lo ngại  

HH Trên giới hạn cao đáng lo ngại  

< Dưới mức thấp tuyệt đối – không nằm trong thang đo của 

thiết bị 

 

> Trên mức cao tuyệt đối – không nằm trong thang đo của thiết 

bị 

 

N Bình thường (áp dụng cho kết quả không có định dạng số)  

A Bất thường (áp dụng cho các kết quả không có định dạng số)  

AA Rất bất thường (áp dụng cho các đơn vị không định dạng số, 

tương tự giới hạn đáng lo ngại với các kết quả dạng số) 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

null Không xác định được khoảng, hay các khoảng thông thường 

không áp dụng 

 

U Thay đổi đáng kể theo hướng tăng  

D Thay đổi đáng kể theo hướng giảm  

B Sử dụng tốt hơn khi chỉ dẫn không tương thích  

W Sử dụng kém hơn khi chỉ dẫn không tương thích  

S Mẫn cảm. Chỉ dùng để chỉ độ mẫn cảm của vi sinh vật  

R Phản kháng. Chỉ dùng để nói về độ mẫn cảm của vi sinh vật  

I Trung gian. Chỉ dùng để nói về độ mẫn cảm của vi sinh vật  

MS Hơi mẫn cảm. Chỉ dùng để nói về độ mẫn cảm của vi sinh 

vật 

 

VS Rất mẫn cảm. Chỉ dùng để nói về độ mẫn cảm của vi sinh vật  

POS Dương tính   

NEG Âm tính   

IND Bất định  

DET Đã phát hiện  

ND Chưa được phát hiện  

AC Có các chất chống bổ thể  

TOX Có chất gây độc tế bào  

QCF Thất bại trong kiểm soát chất lượng  

RR Có phản ứng  

WR Phản ứng yếu ớt  

NR Không phản ứng  

OBX Diễn giải các bộ định tính trong các phân đoạn OBX riêng 

biệt 

 

HM Giữ lại để rà soát về mặt y tế  
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Đây chỉ là các giá trị gợi ý, chúng không bắt buộc phải được sử dụng trong các 

bản tin HL7. 

 

2.C.2.47 0080 – Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0080 OO TBD TBD OBX-10 Hoạt động 

 

Bảng 0080 – Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Dân số chia theo độ tuổi  

N Khoảng thông thường không tổng quát  

R Dân số chia theo chủng tộc  

S Dân số chia theo giới  

SP Chủng loài  

B Nòi   

ST Giống  

 

2.C.2.48 0083 – Loại giá trị ngoại lệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0083 PA TBD TBD DRG-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0083 – Loại giá trị ngoại lệ 

Giá trị Mô tả 

D Ngày ngoại lệ 

C Chi phí ngoại lệ 

Đây chỉ là các giá trị gợi ý, chúng không bắt buộc phải được sử dụng trong các 

bản tin HL7 
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2.C.2.49 0084 – Người thực hiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0084 FM TBD TBD FT1-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0084 – Người thực hiện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.50 0085 – Diễn giải các mã trạng thái kết quả quan sát 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0085 OO TBD TBD OBX-11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0085 – Diễn giải các mã trạng thái kết quả quan sát 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

A Được chỉnh sửa dựa trên các điều chỉnh do người chỉ định (bác sĩ) 

đưa ra khi xét đến đặc điểm nhân khẩu học của bệnh nhân (ví dụ 

như tuổi và/hoặc giới tính hoặc các thông tin cụ thể riêng khác của 

bệnh nhân. 

 

B Báo cáo bổ sung – kết quả cuối cùng đã được rà soát và bổ sung 

thêm thông tin để làm rõ mà không thay đổi các giá trị kết quả ban 

đầu 

 

C Bản ghi đè lên là bản đúng đã chỉnh sửa và do đó thay thế kết quả 

cuối cùng 

 

D Xóa bản ghi OBX  

F Các kết quả cuối cùng  

I Mẫu vật xét nghiệm đang ở trong phòng thí nghiệm, chờ kết quả  

N Không được hỏi; được dùng để xác nhận rằng quan sát đã được xác  
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định trong phân đoạn OBX đã không được yêu cầu khi ID dịch vụ 

tổng trong trường dữ liệu OBR-4 hàm chỉ rằng quan sát này phải 

được yêu cầu. 

O Chỉ mô tả chi tiết chỉ định (không có kết quả)  

P Các kết quả sơ bộ  

R Kết quả mới được nhập –chưa được xác minh  

S Một phần kết quả. Không được tán thành. Chỉ giữ lại để tương thích 

với các phiên bản trước từ phiên bản 2.6 

Đã không 

được tán 

thành 

V Đã xác minh – Kết quả cuối cùng đã được rà soát và xác nhận là 

đúng, không thay đổi giá trị kết quả, khoảng thông thường hoặc cờ 

đánh dấu bất thường. 

 

X Không thể thu kết quả cho quan sát này  

U Trạng thái của kết quả được chuyển thành kết quả cuối cùng mà 

không gửi lại các kết quả đã được gửi dưới tên “kết quả sơ bộ”. Ví 

dụ, kết quả X-quang được chuyển trạng thái từ sơ bộ thành cuối 

cùng 

 

W Công bố kết quả ban đầu là sai, ví dụ, được gửi nhầm đến bệnh nhân 

khác 

 

 

2.C.2.51 0086 – ID kế hoạch 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0086 OO TBD TBD IN1-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa  0086 – ID kế hoạch 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.52 0087 - Chỉ báo xét nghiệm trước khi nhập viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0087 PA TBD TBD PV1-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0087 – Chỉ báo xét nghiệm trước khi nhập viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.53 0088 – Mã thủ tục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0088 FM TBD TBD FT1-25, OBR-

44, CDM-7, 

FT1-25 

Hoạt động 

 

Bảng mở rộng được định nghĩa 0088 – Mã thủ tục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C4 CPT-4 Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Hộp thư 10946, 

Chicago IL 60610 

C5 CPT-5   Không được tán đồng. Đây là phiên bản 

CPT số 5th. Dự án CPT-5 được bổ sung các 

mã mới với phiên bản đã có nhưng không 

tạo thành phiên bản mới 

HCPC

S 

CMS (trước đây là HCFA) 

- Hệ thống mã hóa thủ tục 

thông thường 

HCPCS: Chứa các mã đối với thiết bị y tế, 

thuốc tiêm, các dịch vụ vận chuyển; và các 

dịch vụ khác không có mã thuộc bộ CPT4 

HPC Các mã thủ tục CMS 

(trước đây là HCFA)  

(HCPCS) 

Cục quản lý tài chính chăm sóc y tế 

(HCFA) hệ thống mã hóa thủ tục chung 

(HCPCS) bao gồm các hiệu chỉnh bổ sung 

I10P Các mã thủ tục ICD-10 Hệ thống mã hóa thủ tục (ICD – 10 – 

PCS). Xem 

http://www.cms.hhs.gov/ICD10/ để biết 

thêm thông tin chi tiết. 

SCT SNOMED CT Các mã thủ tục SNOMED 

 

http://www.cms.hhs.gov/ICD10/
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Chú ý: Mã HCPCS được chia thành 3 “mức”. Mức I chứa toàn bộ mã 

CPT-4 để tham chiếu. Mức II chứa mã (CDT-2) Thuật ngữ nha khoa thông 

dụng của Hiệp hội Nha khoa Mỹ để tham chiếu. Mức II cũng chứa các mã 

HCPCS chính thống, đã được phê duyệt và duy trì kết nối bởi bảng biên tập 

chữ và số, bao gồm CMS, Hiệp hội bảo hiểm y tế của Mỹ và Hiệp hội bảo vệ 

Xanh và chữ thập xanh. Mức III là các mã được phát triển nội bộ bởi hãng vận 

chuyển Mediacare. Các từ bổ nghĩa HCPCS được chia thành 3 mức tương tự, I 

là các từ bổ nghĩa CPT-4, II là các từ bổ nghĩa CDT-2 và HCPCS chính thống, 

và III là từ bổ nghĩa nội bộ đã được chấp nhận. 

Các mã HCPCS chính thống và các từ bổ nghĩa của mức II có thể tìm 

thấy tại http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm. CMS được phân phối các mã 

HCPCS thông qua Dịch vụ Thông tin Kỹ thuật Quốc gia (NTIS, www.ntis.gov) 

và sự phân phối NTIS bao gồm một phần CDT-2 của HCPCS mức II, nhưng 

không chứa phần CDT-4 (mức I). CMS có thể phân phối phần CPT-4 với các 

đối tác của nó.  

2.C.2.54 0091 – Mức độ ưu tiên truy vấn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0091 InM TBD TBD RCP.1 Hoạt động 

 

Bảng 0091 HL7 – Mức độ ưu tiên truy vấn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Bị trì hoãn  

I Ngay lập tức  

 

2.C.2.55 0092 – Chỉ báo tái nhập viện lại 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0087 PA TBD TBD PV1-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0092 – chỉ báo tái nhập viện lại  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Tái nhập viện  

http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm
http://www.ntis.gov/
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.56 0093 – Công bố thông tin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0093 FM TBD TBD IN1-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0093 – Công bố thông tin  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

... Các mã do Người dùng định nghĩa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

2.C.2.57 0098 –Loại thỏa thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0098 FM TBD TBD IN1-31 Hoạt động 

Bảng do người dùng định nghĩa  0098 – Kiểu thỏa thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Tiêu chuẩn  

U Hợp nhất  

M Thai sản  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7/ 
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2.C.2.58 0099 – Chỉ báo VIP 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0099 PA TBD TBD PV1-16 Hoạt động 

 

ảng do người dùng định nghĩa 0099 – Chỉ báo VIP 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.59 0100 – Sự kiện biện dẫn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0100 InM TBD TBD CCD.1, BLG-1 Hoạt động 

 

Bảng 0100 HL7 – Sự kiện biện dẫn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Khi cho bệnh nhân ra viện  

O Khi nhận được chỉ định  

R Khi hoàn thành dịch vụ  

S Khi bắt đầu dịch vụ  

T Tại thời điểm/ngày xác định  

 

2.C.2.60 0103 – ID xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0103 InM TBD TBD PT.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0103 – ID xử lý 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Hiệu chỉnh lỗi  

P Sản xuất  

T Đào tạo  

 

2.C.2.61 0104 – ID phiên bản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0104 InM TBD TBD VID.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0104 – ID phiên bản 

Giá trị Mô tả Ghi chú (Ngày) 

2.0 Bản phát hành 2.0 Tháng 9/1988 

2.0D Bản thử nghiệm 2.0 Tháng 10/1988 

2.1 Bản phát hành 2.1 Tháng 3/1990 

2.2 Bản phát hành 2.2 Tháng 12/1994 

2.3 Bản phát hành 2.3 Tháng 3/1997 

2.3.1 Bản phát hành 2.3.1 Tháng 5/1999 

2.4 Bản phát hành 2.4 Tháng 11/2000 

2.5 Bản phát hành 2.5 Tháng 5/2003 

2.5.1 Bản phát hành 2.5.1 Tháng 01/2007 

2.6 Bản phát hành 2.6 Tháng 7/2007 

2.7 Bản phát hành 2.7 Tháng 11/2010 

2.7.1 Bản phát hành 2.7.1 July 2012 – 7/2012 

2.8 Bản phát hành 2.8 February 2014 – 1/2014 
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2.C.2.62 0105 – Nguồn của ghi chú 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử 

dụng 

Trạng thái 

0105 InM TBD TBD NTE-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0105 – Nguồn của ghi chú 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Bộ phận phụ trợ (người đáp ứng cho yêu cầu) là nguồn nhận xét  

P Người yêu cầu (người ra yêu cầu) là nguồn nhận xét  

O Hệ thống khác là nguồn nhận xét  

 

2.C.2.63 0110 – Mã chuyển thành nợ xấu  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử 

dụng 

Trạng thái 

0110 PA TBD TBD PV1-29 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0110 – Mã chuyển thành nợ xấu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.64 0111 – Mã xóa tài khoản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0111 PA TBD TBD PV1-34 Hoạt động 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 80 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0111 – Mã xóa tài khoản 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.65 0112 – Sự sắp xếp xuất viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0112 PA TBD TBD PV1-36 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0112 – Sự sắp xếp xuất viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.66 0113 – Địa điểm chuyển đến sau khi xuất viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0113 InM/PA TBD TBD DLD.1. PV1-37 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0113 – Địa điểm chuyển đến sau khi xuất viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.67 0114 – Loại chế độ dinh dưỡng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0114 InM/PA TBD TBD DLD.1. PV1-38 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0114 – Loại chế độ dinh dưỡng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.68 0115 – Các cơ sở cung cấp dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0115 InM/PA TBD TBD DLD.1. PV1-39 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0115 – Các cơ sở cung cấp dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

2.C.2.69 0116 – Trạng thái giường bệnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0116 InM/PA TBD TBD DLD.1. PV1-40 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0116 – Trạng thái giường bệnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Đã đóng  

H Đang dọn giường  

O Đã có bệnh nhân  

U Giường trống  

K Bị nhiễm bẩn  

I Được cách ly  
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2.C.2.70 0117 – Trạng thái tài khoản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0117 PA TBD TBD NPU-2, PV1-41 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0117 – Trạng thái tài khoản 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.71 0118 – Phân nhóm chẩn đoán chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0118 InM/FM TBD TBD DMI-2    Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa mở rộng 0118 – Phân nhóm chẩn đoán chính 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.72 0119 – Mã kiểm soát chỉ định 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0119 OO TBD TBD ORC-1 Hoạt động 

 

Bảng 0119 HL7 – Các mã kiểm soát chỉ định 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

AF Phê duyệt đề nghị 

cung cấp lại vật 

phẩm chỉ định/dịch 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

AF là một đáp ứng với RF nơi mà bên ra chỉ định cho phép 

một cấp phát lại hoặc số lượng của việc cấp phát lại 
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vụ 

CA Hủy đề nghị cấp 

vật phẩm yêu 

cầu/dịch vụ 

Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định. 

Ứng dụng đặt chỉ định (bên đặt chỉ định) yêu cầu hủy bỏ chỉ 

định cho ứng dụng thực hiện chỉ định (bên thực hiện chỉ định), 

hoặc bên thực hiện chỉ định yêu cầu hủy bỏ chỉ định đến bên 

đặt chỉ định, hoặc không thực hiện dịch vụ đã được chỉ định 

trước đó. Yêu cầu xác nhận việc hủy bỏ được cung cấp bởi 

bên đặt chỉ định hoặc bởi bên thực hiện chỉ định, Ví dụ, một 

bản tin với trường dữ liệu ORC-1-giá trị kiểm soát chỉ định 

của CR. Các loại bản tin phản hồi bao gồm, nhưng không giới 

hạn, CR – Đã hủy bỏ theo yêu cầu, UC – Không thể hủy bỏ. 

CH Yêu cầu vật phẩm/ 

dịch vụ con 
Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Được sử dụng kết hợp với PA – Mã kiểm soát chỉ định cha. 

Tham khảo thảo luận về PA – Mã kiểm soát chỉ định  

CN Kết quả tổng hợp Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Mã kết quả kết hợp cung cấp một cơ chế truyền tải các kết quả 

mà được liên kết với hai hoặc nhiều hơn hai chỉ định. Tình 

huống này xảy ra phổ biến trong các báo cáo X-quang (chẩn 

đoán hình ảnh) khi các bác sỹ X quang ghi chép một báo cáo 

đơn cho hai hoặc nhiều hơn hai ca chẩn đoán hình ảnh được 

thực hiện cho hai hoặc nhiều hơn hai chỉ định. Ví dụ, các phim 

chụp đầu gối và tay của bệnh nhân viêm khớp dạng thấp khớp 

mạn tính có thể tạo ra một bản ghi chép đơn là một phần của 

bản báo cáo của bác sỹ X-quang. 

Khi các kết quả được báo cáo mã CN thay thế mã RE trong tất 

cả ngoại trừ phân đoạn ORC cuối cùng và các kết quả theo sau 

phân đoạn ORC cuối cùng và phân đoạn OBR của nó. Một ví 

dụ sau đây là một kết quả được báo cáo độc lập với 3 phân 

đoạn ORC: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|CN|...<cr> 

OBR|1|A4461XA^HIS|81641^RAD|73666^Bilateral Feet|...<cr> 

ORC|CN|...<cr> 

OBR|2|A4461XB^HIS|81642^RAD|73642^Bilateral Hand PA|...<cr> 

ORC|RE|...<cr> 

OBR|3|A4461XC^HIS|81643^RAD|73916^Bilateral Knees|...<cr> 

OBX|1|CE|73916&IMP|1|Radiologist's Impression|...<cr> 

OBX|2|CE|73642&IMP|1|Radiologist's Impression|...<cr> 
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OBX|3|FT|73642&GDT|1|Description|...<cr> 

 

CP Hủy bước trong 

quy trình xử lý 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Mã điều khiển CP – Hủy bước thực hiện cần được sử dụng 

trong trường dữ liệu ORC-1 hỗ trợ trao đổi thông tin từ ứng 

dụng thực hiện đến ứng dụng thực hiện, Ví dụ, từ LIS đến 

máy phân tích, để phân biệt với mã CA (ứng dụng đặt chỉ định 

– đến - ứng dụng thực hiện chỉ định). 

Ứng dụng thực hiện chỉ định nên phản hồi với việc chấp nhận 

hủy bỏ bằng cách thiết lập các giá trị cho trường dữ liệu ORC-

1=CR  và trường dữ liệu ORC-5=CA 

CR Đã hủy như yêu 

cầu 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ 

định 

Ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định gửi bản tin 

phản hồi là một yêu cầu hủy bỏ (giá trị CA được đưa ra bởi 

ứng dụng đặt chỉ định) đã được thực hiện thành công. 

DC Ngừng yêu cầu 

cung cấp vật 

phẩm/dịch vụ 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ 

định 

Ứng dụng đặt chỉ định yêu cầu ứng dụng thực hiện chỉ định, 

hoặc ứng dụng thực hiện chỉ định yêu cầu ứng dụng đặt chỉ 

định, để tạm dừng dịch vụ đã được yêu cầu trước đó. Sự khác 

biệt giữa việc tạm dừng và hủy bỏ, đó là việc tạm dừng ảnh 

hưởng đến chỉ định/dịch vụ và tất cả những việc sẽ xảy ra 

trong tương lai, việc hủy bỏ chỉ đề cập (ảnh hưởng) đến những 

hoạt động hiện tại.  

Các phản hồi thông thường bao gồm, nhưng không giới hạn, 

CR – Đã hủy bỏ theo yêu cầu, UC – Không thể hủy bỏ 

DE Lỗi dữ liệu Các ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ 

định 

DF Đề nghị cấp lại vật 

phẩm chỉ định/dịch 

vụ bị từ chối 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

Trong quá trình hồi đáp cho ứng dụng thực hiện chỉ định yêu 

cầu sự cho phép tái cấp phát (RF), DF cho biết rằng ứng dụng 

đặt chỉ định không cho phép tái cấp phát chỉ định. Lý do 

Trường dữ liệu ORC-16-Mã kiểm soát chỉ định có thể được sử 

dụng để chỉ rõ lý do mà yêu cầu bị từ chối. Một vài giá trị đề 

xuất được liệt kê sau đây: 

AA Không xác định bệnh nhân với nhà cung cấp 

AB Bệnh nhân không bao giờ sử dụng dịch vụ chăm sóc 
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của nhà cung cấp  

AC Bệnh nhân không còn sử dụng dịch vụ chăm sóc của 

nhà cung cấp 

AD Bệnh nhân đã yêu cầu tái cấp phát sớm 

AE Thuốc không bao giờ được kê đơn cho bệnh nhân 

AF Bệnh nhân nên liên lạc với nhà cung cấp trước tiên. 

AG Tái cấp phát không thích hợp. 

Chú ý rằng những giá trị này có nguồn gốc từ NCPDP 

SCRIPT Mã phân đoạn phản hồi danh sách đủ tiêu chuẩn. Các 

vật liệu đã được tái sản xuất với sự chấp thuận của Hội đồng 

Quốc gia về các chương trình thuốc kê đơn, Inc. 1988, 1992, 

2002 NCPDP.  

DR Đã ngừng như yêu 

cầu 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ 

định 

Ứng dụng thực hiện hoặc ứng dụng đặt chỉ định, trong trường 

hợp phản hồi yêu cầu tạm dừng (DC từ ứng dụng thực hiện 

hoặc ứng dụng đặt chỉ định), đã tạm dừng dịch vụ/chỉ định 

FU Đơn yêu cầu vật 

phẩm/dịch vụ được 

cấp lại, tự gửi 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

FU thông báo ứng dụng đặt chỉ định rằng ứng dụng thực hiện 

đã cho phép cấp phát lại chỉ định theo yêu cầu của bệnh nhân 

HD Đề nghị giữ lại chỉ 

định 
Các ứng dụng đặt chỉ định 

Các phả hồi thông thường bao gồm, nhưng không hạn chế, CR 

– Đã hủy bỏ theo yêu cầu, UC – Không thể hủy bỏ 

HR Đã giữ lại như yêu 

cầu 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

LI Liên kết vật phẩm 

chỉ định/dịch vụ 

với vấn đề hoặc 

mục tiêu chăm sóc 

bệnh nhân 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ 

định 

Tham khảo chương 12 chăm sóc bệnh nhân để hoàn thiện thảo 

luận 

NA Số được gán  Các ứng dụng đặt chỉ định 

Có ba trường hợp liên quan đến việc yêu cầu một mã số chỉ 

định (trường dữ liệu ORC-2-Mã số chỉ định bên đặt chỉ định 

hoặc trường dữ liệu ORC-3-Mã số chỉ định của bên thực 

hiện):  

(1) Khi ứng dụng thực hiện chỉ định cần yêu cầu một giá trị 

ORC-3-mã số chỉ định của bên thực hiện chỉ định từ ứng dụng 
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trung tâm (vd, HIS). 

SN – Việc gửi mã số chỉ định cung cấp một cơ chế cho ứng 

dụng thực hiện chỉ định để yêu cầu một giá trị ORC-3-mã số 

chỉ định của bên thực hiện chỉ định từ ứng dụng trung tâm 

(được gọi là “khác” trong bảng dưới đây), chẳng hạn như HIS 

trung tâm, bằng cách gửi đi một bản tin ORM chứa một giá trị 

ORC-1-Giá trị kiểm soát chỉ định của SN. Phân đoạn ORC có 

một giá trị rỗng trong trường dữ liệu ORC-3-mã số chỉ định 

của bên thực hiện chỉ định và một giá trị của trường dữ liệu 

ORC-2-mã số chỉ định của bên đặt chỉ định đã được tạo ra bởi 

ứng dụng thực hiện chỉ định khi bên thực hiện chỉ định tạo ra 

chỉ định. 

Bản tin chỉ định (loại SN) có thể được xác nhận bởi một trong 

hai phương thức: 

a) Bằng bản tin xác nhận ứng dụng chỉ định chứa trường dữ 

liệu ORC-1-Giá trị kiểm soát chỉ định có giá trị là OK. Sau đó, 

một bản tin chỉ định tự gửi (không mong muốn) có thể được 

gửi đi tại một thời điểm trong tương lai, chứa một phân đoạn 

ORC với trường dữ liệu ORC-1-Giá trị kiểm soát chỉ định có 

giá trị NA để cung cấp một mã số thực sự đã được gán.  

b)  Bằng bản tin xác nhận chỉ định chứa trường dữ liệu ORC-

1-Giá trị kiểm soát chỉ định có giá trị là NA giống như mô tả 

dưới đây. NA – mã số đã được gán cho phép ứng dụng “khác” 

thông báo cho ứng dụng thực hiện chỉ định với mã số chỉ định 

đã được ứng dụng thực hiện chỉ định gán mới. Trường dữ liệu 

ORC-1-Giá trị kiểm soát chỉ định chứa giá trị NA, trường dữ 

liệu ORC-2-Mã số chỉ định của bên đặt chỉ định (với phân 

đoạn ORC có giá trị SN), và mã số chỉ định do bên thực hiện 

chỉ định gán mới. 

 

Mã Từ ORC-2-Mã số 

chỉ định bên 

đặt  

chỉ định 

ORC-3-Mã số chỉ 

định bên thực 

hiện  

chỉ định 

SN Ứng 

dụng 

thực 

hiện chỉ 

định 

Mã số chỉ 

định bên 

đặt chỉ 

định^ID 

ứng dụng 

thực hiện 

chỉ định 

Null – Rỗng 

NA Ứng Mã số chỉ Mã số chỉ định 
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dụng 

khác 

định bên 

đặt chỉ 

định^ID 

ứng dụng 

thực hiện 

chỉ định 

bên thực hiện 

chỉ định^ID 

ứng dụng thực 

hiện chỉ định 

Chú ý: Cả hai mã số chỉ định (bên đặt chỉ định) 

và mã số chỉ định bên thực hiện chỉ định đều có 

ID ứng dụng thực hiện chỉ định.  

 

(2) Khi các ứng dụng thực hiện cần yêu cầu một giá trị của 

trường dữ liệu ORC-2-mã số chỉ định của bên đặt chỉ định từ 

một vài ứng dụng khác (VD, hệ thống nhập chỉ định). 

SN – Việc gửi mã số chỉ định cung cấp một cơ chế để ứng 

dụng thực hiện chỉ định yêu cầu một giá trị của trường dữ liệu 

ORC-2-mã số chỉ định của bên đặt chỉ định từ ứng dụng khác 

(được gọi là “khác” trong bảng dưới đây) bằng việc gửi đi một 

bản tin chứa giá trị SN trong trường dữ liệu ORC-1-Giá trị 

kiểm soát chỉ định. Phân đoạn ORC này chứa trường dữ liệu 

ORC-2-Mã số chỉ định của bên đặt chỉ định có giá trị null 

(rỗng) và trường dữ liệu ORC-3-mã số chỉ định của bên thực 

hiện chỉ định có giá trị đã được tạo ra bởi ứng dụng thực hiện 

chỉ định khi bên thực hiện chỉ định bắt đầu xử lý chỉ định.    

Bản tin chỉ định (loại SN) có thể được xác nhận bởi hai 

phương thức: 

a) Bằng bản tin xác nhận ứng dụng chỉ định với trường dữ liệu 

ORC-1-giá trị kiểm soát chỉ định có giá trị OK. Sau đó, bản 

tin chỉ định tự gửi có thể được gửi đi trong một thời điểm 

tương lai, chứa trường dữ liệu ORC-1-giá trị kiểm soát chỉ 

định NA để cung cấp mã số thực sực đã được gán. 

b) Bằng bản tin xác nhận chỉ định với trường dữ liệu ORC-1-

giá trị kiểm soát chỉ định có giá trị NA như được mô tả sau 

đây. 

NA – Mã số đã được gán cho phép ứng dụng “khác” thông 

báo ứng dụng thực hiện chỉ định về mã số mới đã được gán 

vào giá trị của trường dữ liệu ORC-2-Mã số chỉ định của bên 

đặt chỉ định. Phân đoạn ORC chứa trường dữ liệu ORC-1-Giá 

trị kiểm soát chỉ định với giá trị NA, mã số mới đã được gán 

cho trường dữ liệu ORC-2-mã số chỉ định của bên đặt chỉ định 

và trường dữ liệu ORC-3-Mã số chỉ định của bên thực hiện 

chỉ định (từ phân đoạn ORC với giá trị SN). 
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Mã TỪ ORC-2-Mã số 

chỉ định bên 

đặt chỉ định 

 

ORC-3-Mã số 

chỉ định bên 

thực hiện  

chỉ định 

SN Ứng 

dụng 

thực 

hiện chỉ 

định 

Null – rỗng Mã số chỉ 

định bên 

thực hiện chỉ 

định^ID ứng 

dụng thực 

hiện chỉ định 

NA Ứng 

dụng 

khác 

Mã số chỉ 

định bên 

đặt chỉ 

định^ID 

ứng dụng 

đặt chỉ định 

Mã chỉ định 

bên thực hiện 

chỉ định^ID 

ứng dụng 

thực hiện chỉ 

định 

Chú ý: trường dữ liệu ORC-2-Mã số chỉ định 

bên đặt chỉ định chứa giá trị ID ứng dụng của 

bên đặt chỉ định. 

 

(3) Khi một ứng dụng (không phải là ứng dụng thực hiện chỉ 

định) muốn gán giá trị của trường dữ liệu ORC-3-mã số chỉ 

định của bên thực hiện chỉ định cho một chỉ định mới. 

NW – Khi ứng dụng tạo ra một chỉ định (không phải là ứng 

dụng thực hiện chỉ định) muốn gán một mã số chỉ định của 

bên thực hiện chỉ định cho một chỉ định mới. 

hoặc 

RO – (RO theo sau RP). Trong trường hợp này, Ứng dụng 

“khác” hoàn thiện giá trị của trường dữ liệu ORC-3-mã số chỉ 

định bên thực hiện chỉ định, bằng việc sử dụng ID ứng dụng 

thực hiện chỉ định trong thành phần dữ liệu thứ hai của mã số 

chỉ định bên thực hiện chỉ định. 

 

Mã Từ ORC-2-Mã 

số chỉ định 

bên đặt  

chỉ định 

ORC-3-Mã số 

chỉ định bên 

thực hiện  

chỉ định 

NW 

hoặ

Ứng 

dụng 

Mã số chỉ 

định bên 

Mã chỉ định 

bên thực 
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c 

RO 

khác đến 

ứng dụng 

thực hiện 

đặt chỉ 

định^ID 

ứng dụng 

bên đặt chỉ 

định 

hiện chỉ 

định^ID ứng 

dụng thực 

hiện chỉ định 

 

NW Chỉ định/dịch vụ 

mới 
Ứng dụng đặt chỉ định 

Xem các nhận xét về giá trị NA – Mã số đã được gán 

OC Chỉ định/dịch vụ bị 

hủy 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

OD Chỉ định/dịch vụ bị 

ngừng 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

OE Chỉ định/dịch vụ 

được giải phóng 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

OF Chỉ định/dịch vụ 

được thực hiện lại 

như đề nghị 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

OF trả lời trực tiếp cho yêu cầu của hệ thống đặt chỉ định đối 

với bên thực hiện chỉ định. 

OH Chỉ định/dịch vụ bị 

tạm dừng 
Các Ứng dụng thực hiện chỉ định  

OK Chỉ định/dịch vụ 

được chấp nhận & 

OK 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định  

Xem các nhận xét về giá trị NA – Mã số đã được gán 

OP Thông báo chỉ 

định để cấp phát 

bên ngoài 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

Các mã kiểm soát chỉ định được sử dụng để trao đổi chỉ định 

giữa các hệ thống nơi mà chỉ định được sử dụng cho mục tiêu 

thông tin. Ví dụ, một chỉ định sẽ được thực hiện bởi một nhà 

phân phối bên ngoài hệ thống thông tin trong tổ chức. Các hệ 

thống thông tin truyền thông có thể cần duy trì thông tin liên 

quan đến chỉ định cho diễn biến lâm sàng liên tục, nhưng 

không có hành động nào để thực hiện dịch vụ chỉ định dự 

kiến. OP trình diễn phiên bản thông tin của NW, PY trình diễn 

phiên bản thông tin của RO. Các ghi chú bảng NW và RO 

cũng áp dụng cho PO và PY, tương ứng.  

OR Đã giải phóng như 

yêu cầu 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

 

PA Chỉ định/dịch vụ 

cha 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Các mã kiểm soát chỉ định cha (PA) và con (CH) cho phép sự 
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sinh ra của các chỉ định “con” từ chỉ định “cha” mà không cần 

thay đổi chỉ định cha (chỉ định gốc). Một hoặc nhiều phân 

đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-1-giá trị kiểm soát chỉ 

định của PA được mở rộng theo sau bởi một hoặc nhiều phân 

đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-1-Giá trị kiểm soát chỉ 

định của CH. Các phân đoạn OBR phải xuất hiện được xác 

định bởi giá trị của trường dữ liệu ORC-6-Cờ phản hồi. 

Ví dụ, cho rằng môi trường nuôi cấy vi sinh tạo ra hai sinh vật 

và các báo cáo độ nhạy cảm tương ứng. Sau đó, trình tự các 

segment sẽ được trình bày như sau: (xem hình 4 – 4): 

Việc gán các mã số chỉ định bên đặt chỉ định trong lược đồ 

cha-con phụ thuộc vào ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng 

thực hiện chỉ định tạo ra chỉ định con hay không, trong trường 

hợp sau đó, ứng dụng đặt chỉ định hỗ trợ giao dịch SN/NA. 

Nếu ứng dụng đặt chỉ định tạo ra các chỉ định con, nó sẽ gán 

các mã số chỉ định của bên đặt chỉ định tuân thủ các thủ tục 

thông thường của nó. Nếu ứng dụng thực hiện chỉ định tạo ra 

các chỉ định con, có hai tình huống có thể xảy ra: mỗi chỉ định 

con sẽ thừa kế mã số chỉ định của bên đặt chỉ định của chỉ 

định cha, hoặc ứng dụng thực hiện chỉ định sẽ sử dụng giao 

dịch SN/NA để yêu cầu bên đặt chỉ định gán mã số chỉ định 

của bên đặt chỉ định. Trong tình huống khác, ứng dụng thực 

hiện chỉ định tạo ra các mã số chỉ định của bên thực hiện chỉ 

định của chỉ định con tuân thủ các thủ tục thông thường của 

nó.  

Bất cứ khi nào một chỉ định con được truyền đi trong một bản 

tin với trường dữ liệu ORC-8-Cha của phân đoạn ORC được 

thiết lập giá trị mã số chỉ định của bên thực hiện chỉ định của 

chỉ định cha (nếu được tạo ra từ ứng dụng thực hiện chỉ định) 

và với giá trị mã số chỉ định bên đặt chỉ định của chỉ định cha 

(nếu được tạo ra từ ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc nếu 

được tạo ra từ ứng dụng đặt chỉ định) 

Cơ chế cha-con có thể được sử dụng để “mở rộng” một chỉ 

định cha (ví dụ, một chỉ định cho ba kết quả đo EKG vào các 

buổi sáng liên tục) 

PR Các kết quả trước 

với chỉ định/dịch 

vụ mới 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

PR cho biết rằng phân đoạn ORC là một phần của một cấu 

trúc bản tin ORU chứa quan sát trước đây, đã được nhúng 

trong chỉ định. 

Ít nhất có hai trường hợp sử dụng chính yêu cầu rằng các kết 

quả hoàn chỉnh của các quan sát trước đây được truyền đi với 

chỉ định. 

 Các chẩn đoán xét nghiệm tham chiếu đến các xét nghiệm 
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của phòng xét nghiệm khác để xác nhận các kết quả (HIV, vv) 

hoặc liên quan đến các dụng cụ, thiết bị được sử dụng để thực 

hiện các xét nghiệm (xét nghiệm cùng chủng loại, vv) 

 Các phòng xét nghiệm chẩn đoán gửi đi các kết quả xét 

nghiệm đến hệ thống tri thức để tự động tạo ra các nhận xét 

chẩn đoán chứa trong báo cáo xét nghiệm 

PY Thông báo thay thế 

chỉ định để cấp 

phát bên ngoài 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

Xem các nhận xét đối với OP – Thông báo chỉ định cho việc 

cấp phát bên ngoài 

RE Các quan sát/Dịch 

vụ được thực hiện 

cần theo dõi 

Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Mã các quan sát theo sau được sử dụng để truyền thông tin 

của bệnh nhân cụ thể với một chỉ định. Một phân đoạn chi tiết 

chỉ định (ví dụ, OBR) có thể đứng trước một hoặc nhiều phân 

đoạn quan sát (OBX). Bất kỳ quan sát có thể được truyền đi 

trong cùng một bản tin ORU với cơ chế này. Khi các kết quả 

được truyền đi với một chỉ định, các kết quả nên truyền đi 

ngay sau chỉ định hoặc các chỉ định mà chúng đang hỗ trợ.  

Ví dụ sau đây cho biết trình tự các phân đoạn đối với ba chỉ 

định dược. Nó minh họa phương thức sử dụng mã RE: 

Phân 

đoạn 

Kiểm soát 

chỉ định 

Ghi chú 

MSH   

PID   

ORC NW Chỉ định mới lần đầu 

tiên 

RXO  Phân đoạn chỉ định đầu 

tiên 

ORC NW Chỉ định mới lần thứ 

hai 

RXO  Phân đoạn chỉ định lần 

thứ hai 2nd  

[ORC RE Quan sát bệnh nhân cụ 

thể, tùy chọn (không 

bắt buộc) trong phiên 

bản V2.2 
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 OBR]  Quan sát OBR, tùy 

chọn trong phiên bản 

V2.2 

OBX  Một phân đoạn quan sát 

OBX  Một phân đoạn quan sát 

khác 

OBX  Một phân đoạn quan sát 

khác 

OBX  Một phân đoạn quan sát 

khác 

ORC NW Chỉ định lần thứ ba 

RXO  Phân đoạn chỉ định lần 

thứ 3rd 

 

Trong phiên bản HL7, các kết quả có thể được truyền đi với 

một chỉ định dưới dạng một hoặc nhiều phân đoạn OBX mà 

không cần thiết phải có sự xuất hiện của các phân đoạn ORC 

và OBR. 

Các quan sát có thể được truyền đi trong bản tin ORU mà 

không cần sử dụng phân đoạn ORC. Trong trường hợp cần 

thiết, các thông tin thời gian cũng được truyền đi mà không 

cần phân đoạn OBR trong bản tin ORU. Trong trường hợp 

này, khuyến nghị rằng phân đoạn ORC nên xuất hiện trong 

bản tin ORU. 

Giá trị kiểm soát chỉ định RE chỉ có thuộc tính bắt buộc trong 

bản tin ORM nhằm cho biết rằng một chỉ định đứng trước bao 

gồm các kết quả quan sát (OBX) theo sau. Mã RE không cần 

thiết phải xuất hiện trong bản tin ORU bởi vì nó dự kiến các 

segment OBR đứng trước có thể sẽ bao gồm các kết quả quan 

sát (OBX) theo sau.  

RF Đề nghị thực hiện 

lại chỉ định/dịch vụ 
Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

RF chứa các yêu cầu bởi một trong hai ứng dụng đặt chỉ định 

hoặc thực hiện chỉ định. Ứng dụng thực hiện chỉ định có thể 

yêu cầu sự cho phép cấp phát lại đơn thuốc từ ứng dụng đặt 

chỉ định. Hệ thống đặt chỉ định có thể yêu cầu việc cấp phát 

lại đơn thuốc được thực hiện bởi hệ thống thực hiện chỉ định. 

Các phản hồi thông thường bao gồm, nhưng không giới hạn: 
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Đối với một yêu cầu của bên thực hiện chỉ định AF – Phê 

duyệt yêu cầu thực hiện lại chỉ định/Dịch vụ, DF – Từ chối 

yêu cầu thực hiện lại chỉ định/Dịch vụ; đối với một yêu cầu 

của bên đặt chỉ định RE – Các quan sát/Dịch vụ được thực 

hiện để theo dõi, UF – không thể thực hiện lại. 

RL Giải phóng yêu 

cầu bị giữ lại lúc 

trước 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

RO Thay thế chỉ định Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Một thay thế là việc thay thế một hoặc nhiều chỉ định cho một 

hoặc nhiều dịch vụ đã được chỉ định trước đó. 

Các chỉ định được thay thế được xử lý giống như chúng bị 

hủy bỏ. Trong trường hợp một dịch vụ đã được chỉ định có thể 

bị thay thế là do quyết định tại điểm triển khai nội bộ cụ thể. 

Sử dụng các mã kiểm soát chỉ định cha/con trong trường hợp 

điểm triển khai quy định chỉ định gốc phải duy trì nguyên vẹn. 

Không sử dụng các mã thay thế trong trường hợp này. 

Đối với mỗi chỉ định được thay thế, sử dụng một trường dữ 

liệu ORC-1-giá trị kiểm soát chỉ định có giá trị RP (gửi yêu 

cầu một thay thế đến bên thực hiện chỉ định) hoặc RU (một 

thay thế tự động gửi được tạo ra bởi bên thực hiện chỉ định) 

được sử dụng bởi bên thực hiện chỉ định để thông báo cho bên 

đặt chỉ định và/hoặc các hệ thống khác. Bằng thỏa thuận nội 

bộ, phân đoạn ORC (với RP hoặc RU) có thể đứng trước ngày 

phân đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-1-Giá trị kiểm soát 

chỉ định có giá trị RO (cho biết việc thay thế chỉ định). Bằng 

thỏa thuận nội bộ, phân đoạn ORC với giá trị RO có thể đứng 

trước phân đoạn chi tiết chỉ định. 

Ví dụ, cho rằng ứng dụng phụ trợ đã thay thế hai phân đoạn 

chỉ định OBR với ba chỉ định khác. Trình tự các phân đoạn sẽ 

được trình bày như sau:  

 

Phân 

đoạn 

Kiểm 

soát  

chỉ định 

Ghi chú 

ORC RU ORC đã thay thế lần 1st  

OBR  Phân đoạn chi tiết của chỉ 

định đã thay thế lần 1st  

ORC RU ORC đã thay thế lần 2nd  
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OBR  Phân đoạn chi tiết của chỉ 

định đã thay thế lần 2nd  

ORC RO Thay thế ORC lần 1st  

OBR  Thay thế phân đoạn chi tiết 

chỉ định lần 1st  

ORC RO Thay thế ORC lần 2nd  

OBR  Thay thế phân đoạn chi tiết 

chỉ định lần 2nd  

ORC RO Thay thế ORC lần 3rd  

OBR  Thay thế phân đoạn chi tiết 

chỉ định lần 3rd  

 

Giá trị của trường dữ liệu ORC-6-Cờ phản hồi xác định các 

phân đoạn OBR phải xuất hiện hay không. 

Phương pháp thay thế được mô tả sẽ xử lý tất cả các trường 

hợp có thể được thay thế: Một-trong-một, nhiều-trong-một, 

một-trong-nhiều và nhiều-trong-nhiều. Trong trường hợp bên 

đặt chỉ định đã gửi đi yêu cầu này đến bên thực hiện chỉ định 

với hai giá trị RP và điều này đã được phản hồi lại từ bên thực 

hiện chỉ định đến bên đặt chỉ định, thì hai giá trị RU (thay thế 

không mong muốn) sẽ là hai giá trị RQ (thay thế theo yêu cầu) 

(xem hình 4-3)  

 

Phân 

đoạn 

Kiểm soát 

chỉ định 

Ghi chú 

ORC RQ ORC đã được thay thế 

lần 1st  

OBR  Phân đoạn chi tiết chỉ 

định đã được thay thế lần 

1st   

   

ORC RQ ORC đã được thay thế 

lần 2nd  
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OBR  Phân đoạn chi tiết chỉ 

định đã được thay thế lần 

2nd  

   

 RC RO Thay thế ORC lần 1st  

OBR  Thay thế phân đoạn chi 

tiết chỉ định lần 1st  

   

ORC RO Thay thế ORC lần 2nd  

OBR  Thay thế phân đoạn chi 

tiết chỉ định lần 2nd  

   

ORC RO Thay thế ORC lần 3rd  

OBR  Thay thế phân đoạn chi 

tiết chỉ định lần 3rd  

 

Mã chỉ định thay thế được gửi đi bởi ứng dụng thực hiện đến 

ứng dụng khác cho biết rằng việc thay thế chính xác dịch vụ 

đã được chỉ định. Nó được sử dụng cùng với giá trị RP và RU 

của các mã kiểm soát chỉ định như đã được mô tả ở trên. 

Các quy tắc cho các mã số chỉ định trong các phân đoạn ORC 

với giá trị kiểm soát chỉ định RO được xác định bởi loại thay 

thế (RP hoặc RU). 

Trong trường hợp kiểu RU (ví dụ, sự thay thế không mong 

muốn bởi bên thực hiện chỉ định), mã số chỉ định của bên thực 

hiện chỉ định được tạo ra theo các thủ tục thông thường của 

ứng dụng thực hiện chỉ định. Mã số chỉ định của bên đặt chỉ 

định giống như mã số chỉ định của bên đặt chỉ định của phân 

đoạn ORC được truyền đi lần đầu tiên với giá trị điều khiển 

chỉ định RU. 

Trong trường hợp loại RP (ví dụ, yêu cầu thay thế từ ứng dụng 

khác đến ứng dụng thực hiện chỉ định), mã số chỉ định bên đặt 

chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng đặt chỉ định bằng cách sử 

dụng thủ tục tạo các chỉ định mới. Mã số chỉ định của bên 

thực hiện chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng thực hiện chỉ định 

bằng cách sử dụng thủ tục tạo các chỉ định mới. 
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Trong trường hợp một chuỗi thay thế được dùng trong một 

bản tin ORU (ví dụ, trong thời gian báo cáo các kết quả), theo 

đó các phân đoạn khuyến nghị được sử dụng cho các chỉ định 

thay thế như sau: 

ORC với một giá trị kiểm soát chỉ định RO 

Bất cứ các phân đoạn OBR (có thể được thay thế bởi bất kỳ 

các phân đoạn chi tiết chỉ định) 

Thuộc tính không bắt buộc đối với các phân đoạn kết quả 

Quan sát (OBX) 

Các phân đoạn NTE có thể xuất hiện ngay sau các phân đoạn 

OBR (hoặc bất kỳ phân đoạn chi tiết chỉ định) hoặc ngay sau 

các phân đoạn OBX giống như trong bản tin ORU quy định  

RP Đề nghị thay thế 

chỉ định/dịch vụ 
Các ứng dụng đặt chỉ định 

Một sự thay thế là việc thay thế một hoặc nhiều chỉ định đối 

với một hoặc nhiều dịch vụ đã được chỉ định trước đó. Xem 

ghi chú 1 trong RO – thay thế chỉ định để có thêm thông tin. 

Mã yêu cầu thay thế chỉ định cho phép bên thực hiện chỉ định 

thay thế một hoặc nhiều chỉ định mới với một hoặc nhiều chỉ 

định mới, tại thời điểm ứng dụng đặt chỉ định yêu cầu. 

Các quy tắc cho các mã số chỉ định trong các phân đoạn ORC 

với giá trị kiểm soát chỉ định RO được xác định bởi loại thay 

thế (RP hoặc RU).  

Trong trường hợp loại RU (ví dụ, ứng dụng thực hiện chỉ định 

thay thế không mong muốn), mã số chỉ định của bên thực hiện 

chỉ định được tạo ra theo thủ tục thông thường của ứng dụng 

thực hiện chỉ định. Mã số chỉ định của bên đặt chỉ định giống 

như mã số chỉ định bên chỉ định của lần truyền tải đầu tiên với 

ORC có giá trị kiểm soát chỉ định RU. 

Trong trường hợp loại RP (ví dụ, ứng dụng khác yêu cầu thay 

thế đến ứng dụng thực hiện chỉ định), mã số chỉ định bên đặt 

chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng đặt chỉ định bằng cách sử 

dụng thủ tục tạo mới các chỉ định. Mã số chỉ định bên thực 

hiện được tạo ra bởi ứng dụng thực hiện chỉ định bằng cách sử 

dụng thủ tục tạo mới các chỉ định. 

Nếu một chuỗi thay thế được dùng trong một bản tin ORU (ví 

dụ, trong quá trình báo cáo các kết quả), các phân đoạn được 

khuyến nghị sau đây được sử dụng cho việc thay thế các chỉ 

định: 

a) ORC với giá trị kiểm soát chỉ định RO 

b) Bất kỳ các phân đoạn OBR (có thể được thay thế bởi bất kỳ 

các phân đoạn chi tiết chỉ định) 
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c) Các phân đoạn kết quả quan sát không bắt buộc (OBX) 

d) Các phân đoạn NTE có thể xuất hiện ngay sau phân đoạn 

OBR (hoặc bất kỳ phân đạon chi tiết chỉ định) hoặc ngay sau 

các phân đoạn OBX giống như trong bản tin ORU quy định 

RQ Đã thay thế theo 

yêu cầu 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Một sự thay thế là việc thay thế một hoặc nhiều chỉ định đối 

với một hoặc nhiều dịch vụ đã được chỉ định trước đó. Xem 

ghi chú 1 về giá trị RO – Thay thế chỉ định để có thêm thông 

tin chi tiết. 

Mã yêu cầu thay thế chỉ định cho phép bên thực hiện chỉ định 

thay thế một hoặc nhiều chỉ định với một hoặc nhiều chỉ định 

mới, tại thời điểm ứng dụng đặt chỉ định yêu cầu. 

Mã thay thế chỉ định được gửi đi từ ứng dụng thực hiện chỉ 

định sang ứng dụng khác cho biết việc thay thế chính xác dịch 

vụ đã được chỉ định. Nó được sử dụng với các mã kiểm soát 

chỉ định RP và RU như đã mô tả ở trên. 

Các quy tắc cho các mã số chỉ định trong các phân đoạn ORC 

với giá trị kiểm soát chỉ định RO được xác định bởi loại thay 

thế (RP hoặc RU) 

Trong trường hợp loại RU (ví dụ, ứng dụng thực hiện chỉ định 

thay thế không mong muốn), mã số chỉ định bên thực hiện chỉ 

định được tạo ra theo phương thức thông thường của ứng 

dụng thực hiện chỉ định. Mã số chỉ định bên đặt chỉ định được 

tạo ra giống như mã số chỉ định của bên chỉ định được truyền 

đi lần đầu tiên trong phân đoạn ORC với giá trị kiểm soát chỉ 

định RU. 

Trong trường hợp loại RP (Ví dụ, một yêu cầu thay thế từ ứng 

dụng khác đến ứng dụng thực hiện chỉ định), mã số chỉ định 

bên chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng bên chỉ định bằng cách 

sử dụng thủ tục tạo các chỉ định mới. Mã số chỉ định bên thực 

hiện chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng thực hiện chỉ định 

bằng cách sử dụng thủ tục tạo chỉ định mới tương tự.  

Nếu một chuỗi sự thay thế được sử dụng trong một bản tin 

ORU (ví dụ, tại thời điểm báo cáo các kết quả), các phân đoạn 

được khuyến nghị sau đây được sử dụng cho việc thay thế các 

chỉ định 

a) Phân đoạn ORC với giá trị kiểm soát chỉ định RO 

b) Bất kỳ phân đoạn OBR nào (có thể được thay thế bởi bất kỳ 

phân đoạn chi tiết chỉ định) 

c) Các phân đoạn kết quả quan sát tùy chọn (OBX) theo sau 

d) Các phân đoạn NTE có thể xuất hiện ngay sau phân đoạn 
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OBR (hoặc bất kỳ phân đoạn chi tiết chỉ định) hoặc ngay sau 

phân đoạn OBX giống như bản tin ORU quy định 

RR Yêu cầu đã được 

tiếp nhận 
Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Được giữ lại để tương thích ngược. Trong phiên bản hiện tại 

nó tương đương với một báo nhận chấp nhận. Mã yêu cầu 

nhận được cho biết rằng bản tin chỉ định đã được nhận và sẽ 

được xử lý sau. Chỉ định chưa trải qua xử lý sẽ cho phép phản 

hồi chính xác hơn 

RU Đã thay thế, tự gửi Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Sự thay thế là việc thay thế một hoặc nhiều chỉ định cho một 

hoặc nhiều dịch vụ đã được chỉ định trước đó. Xem ghi chú 1 

về giá trị RO – Thay thế chỉ định để có thêm thông tin chi tiết 

Mã thay thế không mong muốn cho phép ứng dụng thực hiện 

chỉ định thông báo cho ứng dụng khác mà không cần yêu cầu 

từ ứng dụng bên chỉ định. 

Các quy tắc cho các mã số chỉ định trong các phân đoạn ORC 

với giá trị kiểm soát chỉ định RO được xác định bởi loại thay 

thế (RP hoặc RU) 

Trong trường hợp loại RU (Ví dụ, thay thế không mong muốn 

từ ứng dụng thực hiện chỉ định), mã số chỉ định của bên thực 

hiện chỉ định được tạo ra theo phương thức thông thường bởi 

ứng dụng thực hiện chỉ định. Mã số chỉ định bên chỉ định 

được tạo ra theo phương thức tương tự với mã số chỉ định bên 

chỉ định của lần truyền tải phân đoạn ORC đầu tiên với giá trị 

kiểm soát chỉ định RU 

Trong trường hợp loại RP (Ví dụ, yêu cầu thay thế từ ứng 

dụng khác đến ứng dụng thực hiện chỉ định), mã số chỉ định 

bên chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng chỉ định bằng cách sử 

dụng thủ tục tạo chỉ định mới. Mã số chỉ định bên thực hiện 

chỉ định được tạo ra bởi ứng dụng thực hiện chỉ định bằng 

cách sử dụng thủ tục tương tự cho các chỉ định mới 

Nếu một chuỗi thay thế được cử dụng trong bản tin ORU (Ví 

dụ, trong quá trình báo cáo các kết quả), các phân đoạn được 

khuyến nghị sau đây được sử dụng cho việc thay thế các chỉ 

định: 

a) Phân đoạn ORC với một giá trị kiểm soát chỉ định RO 

b) Bất kỳ phân đoạn OBR nào (có thể được thay thế bởi bất kỳ 

phân đoạn chi tiết chỉ định) 

c) Các phân đoạn kết quả quan sát (OBX) tùy chọn (không bắt 

buộc) theo sau 
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d) Các phân đoạn NTE có thể xuất hiện ngay sau phân đoạn 

OBR (hoặc bất kỳ phân đoạn chi tiết chỉ định) hoặc ngay sau 

phân đoạn OBX giống như trong bản tin ORU quy định 

SC Thay đổi trạng thái Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

SN Gửi mã số chỉ 

định/dịch vụ 
Các ứng dụng đặt chỉ định 

Xem các ghi chú đối với NA – Số được gán 

SR Phản hồi cho đề 

nghị gửi trạng thái 

chỉ định/dịch vụ 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

 

SS Đề nghị gửi trạng 

thái chỉ định/dịch 

vụ 

Các ứng dụng đặt chỉ định 

UA Không thể chấp 

nhận chỉ định/dịch 

vụ 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Mã không thể chấp nhận được sử dụng khi một chỉ định mới 

không thể được ứng dụng thực hiện chỉ định chấp nhận. Các 

lý do có thể có bao gồm việc yêu cầu một đơn thuốc đối với 

thuốc mà bệnh nhân bị dị ứng hoặc chỉ định yêu cầu các thiết 

bị cụ thể đang ở trạng thái không sẵn sàng để thực hiện chỉ 

định. Lưu ý rằng điều này khác biệt so với việc chấp nhận ở 

cấp độ truyền thông như đã được định nghĩa trong phân đoạn 

MSA. 

UC Không thể hủy 

được 
Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Mã không thể-hủy bỏ được sử dụng trong trường hợp dịch vụ 

đã được chỉ định tại thời điểm mà nó không thể bị hủy bỏ bởi 

ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng thực hiện chỉ định hoặc 

trong trường hợp các quy tắc nội bộ của ứng dụng thực hiện 

chỉ định ngăn cản việc hủy bỏ. Việc sử dụng mã này hoàn toàn 

phụ thuộc vào giá trị của trường dữ liệu ORC-6-Cờ phản hồi. 

Nếu ứng dụng thực hiện chỉ định khởi tạo yêu cầu hủy bỏ và 

ứng dụng đặt chỉ định không thể hủy bỏ trong khi ứng dụng 

thực hiện chỉ định không thể xử lý yêu cầu nhằm đáp ứng chỉ 

định, thì giao dịch truyền thông cần thiết để giải quyết xung 

đột không thuộc phạm vi của các bản tin này. 

UD Không thể ngừng 

được 
Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Mã không thể-tạm dừng được sử dụng trong tình huống dịch 

vụ đã được chỉ định tại thời điểm mà ứng dụng đặt chỉ định 

hoặc ứng dụng thực hiện chỉ định không thể tạm dừng dịch vụ 

này hoặc trong trường hợp các quy tắc nội bộ của ứng dụng 

thực hiện chỉ định ngăn cản (không cho phép) tạm dừng dịch 
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vụ. Việc sử dụng mã này phụ thuộc vào giá trị của trường dữ 

liệu ORC-6-Cờ phản hồi. 

Nếu ứng dụng thực hiện chỉ định khởi tạo yêu cầu tạm dừng 

và ứng dụng đặt chỉ định không thể tạm dừng trong khi ứng 

dụng thực hiện chỉ định không thể xử lý tiếp tục để đáp ứng 

chỉ định đó, thì sau đó giao dịch truyền thông cần thiết để giải 

quyết xung đột không thuộc phạm vi của các bản tin này. 

UF Không thể cung 

cấp lại được 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

Phản hồi phủ nhận cho yêu cầu tái cấp phát (thực hiện lại) chỉ 

định/dịch vụ, cho biết rằng ứng dụng nhận đã không thể hoàn 

thành yêu cầu tái cấp phát (thực hiện lại) 

UH Không thể giữ lại 

được 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

UM Không thể thay thế 

được 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

UN Hủy liên kết chỉ 

định/dịch vụ với 

vấn đề hoặc mục 

tiêu chăm sóc bệnh 

nhân 

Các ứng dụng đặt chỉ định hoặc thực hiện chỉ định 

Tham chiếu đến Chương 12 chăm sóc bệnh nhân để hoàn 

thiện thảo luận 

UR Không thể giải 

phóng 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

UX Không thể thay đổi  Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

XO Thay đổi đề nghị 

chỉ định/dịch vụ 
Các ứng dụng đặt chỉ định 

 

XR Đã thay đổi như đề 

nghị 
Các ứng dụng thực hiện chỉ định  

XX Chỉ định/dịch vụ 

đã được thay đổi, 

tự gửi 

Các ứng dụng thực hiện chỉ định 

MC Các chi phí khác – 

không gắn với một 

chỉ định nào 

Áp dụng với DFT^P03^DFT_P03 và DFT^P11^DFT_P11 
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2.C.2.73 0121 – Cờ hiệu đáp ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0121 OO TBD TBD ORC-6 Hoạt động 

 

Bảng  HL7 0121 – Cờ hiệu đáp ứng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Chỉ báo cáo các trường hợp ngoại lệ  

R Tương tự E, thêm trường hợp thay thế và quan 

hệ cha- con 

 

D Tương tự R, thêm các phân đoạn liên kết khác  

F Tương tự D, cộng thêm các xác nhận rõ ràng  

N Chỉ các phân đoạn MSA được trả về  

 

2.C.2.74 0122 – Loại chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0122 OO TBD TBD BLG-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0122 – Loại chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CH Chi phí  

CO Hợp đồng  

CR Tín dụng  

DP Khoa/bộ phận  

GR Tiền trợ cấp  

NC Không có phí  

PC Phí nghề nghiệp  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

RS Phí nghiên cứu  

 

2.C.2.75 0123 – Trạng thái kết quả 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0123 OO TBD TBD OBR-25 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0123 – Trạng thái kết quả 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

O Đã nhận yêu cầu; chưa nhận được mẫu vật xét nghiệm   

I Chưa có kết quả; đã nhận mẫu vật, chưa hoàn thành tiến 

trình 

 

S Chưa có kết quả; đã xếp lịch thực hiện thủ tục, nhưng 

chưa thực hiện 

 

A Đã có một số kết quả nhưng chưa phải tất cả  

P Sơ bộ: Kết quả ban đầu được thẩm định hiện đã có, 

nhưng chưa có được kết quả cuối cùng 

 

C Chỉnh sửa kết quả  

R Kết quả đã được lưu trữ, nhưng chưa được thẩm định  

F Kết quả cuối cùng, kết quả đã được lưu trữ và thẩm 

định. Chỉ được thay đổi bằng kết quả đã chỉnh sửa chính 

xác 

 

X Chưa có kết quả; chỉ định bị hủy  

Y Không có chỉ định xét nghiệm này trong bản ghi (chỉ sử 

dụng cho các truy vấn) 

 

Z Không có bản ghi về bệnh nhân này (chỉ sử dụng cho 

các truy vấn) 
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2.C.2.76 0124 – Phương thức vận chuyển 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0124 OO TBD TBD OBR-30 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0124 – Phương thức vận chuyển 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CART Xe cáng đẩy – di chuyển bệnh nhân bằng cáng 

hoặc cáng đẩy 

 

PORT Di chuyển thiết bị kiểm tra đến địa điểm của 

bệnh nhân 

 

WALK Bệnh nhân đi bộ đến nơi chẩn đoán  

WHLC Xe lăn  

2.C.2.77 0125 – Kiểu giá trị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0125 OO TBD TBD OBX-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0125 – Kiểu giá trị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AD Địa chỉ Được giữ lại để tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.6 

CNE Được mã hóa và không có ngoại lệ  

CWE Mục nhập được mã hóa  

CF Yếu tố được mã hóa với các giá trị được 

định dạng 

Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7  

CK ID kết hợp với số kiểm tra Bị loại bỏ từ phiên bản 2.5 

CN ID kết hợp và tên Bị loại bỏ từ phiên bản 2.5 

CP Giá tổng hợp Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

phiên bản 2.7  

CX ID kết hợp mở rộng với số kiểm tra  

DR Khoảng thời gian/ngày  

DT Ngày  

DTM Tem thời gian (ngày & thời gian)  

ED Dữ liệu được gói gọn  

FT Văn bản có định dạng (hiển thị)  

ID Giá trị được mã hóa cho các bảng do 

HL7 định nghĩa 

 

IS Các giá trị được mã hóa cho các bảng 

do người dùng định nghĩa 

 

MA Mảng đa kênh  

MO Tiền Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7  

NA Mảng số  

NM Số  

PN Tên người Bị loại bỏ kể từ phiên bản 2.5 

RP Con trỏ (điểm) tham chiếu  

SN Dữ liệu kiểu số có cấu trúc  

ST Dữ liệu dạng chuỗi ký tự  

TM Thời gian  

TN Số điện thoại  Bị loại bỏ kể từ phiên bản 2.5 

TX Dữ liệu dạng văn bản (hiển thị)  

XAD Địa chỉ mở rộng Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7 

XCN Tên phức hợp mở rộng và số cho cá 

nhân 

Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7 

XON Tên phức hợp mở rộng và số cho tổ Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

chức phiên bản 2.7 

XPN Tên người mở rộng Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7 

XTN Số liên lạc viễn thông mở rộng Chỉ bị loại bỏ từ bảng này kể từ 

phiên bản 2.7 

 

2.C.2.78 0126 – Yêu cầu có hạn chế số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0126 InM TBD TBD RCP.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0126 – Yêu cầu có hạn chế số lượng 

Giá trị Mô tả Cách sử dụng  

bản tin 

Ghi chú 

CH Ký tự RSP/RTB/RDY Được sử dụng trong 

trường hợp bộ đệm 

nhập dữ liệu có giới 

hạn 

LI Dòng RTB/RDY  

PG Trang RDY  

RD Bản ghi RSP/RTB/RDY Trong bản ghi RSP = 

hit 

ZO Quy định nội bộ   

 

2.C.2.79 0127 – Loại chất gây dị ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0127 PA TBD TBD AL1-2 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0127 – Loại chất gây dị ứng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DA Dị ứng thuốc  

FA Dị ứng thực phẩm  

MA Dị ứng khác  

MC Chống chỉ định khác  

EA Dị ứng môi trường  

AA Dị ứng với động vật  

PA Dị ứng với thực vật  

LA Dị ứng phấn hoa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.80 0128 – Mức độ nghiêm trọng của dị ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0128 PA TBD TBD AL1-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0128 – Mức độ nghiêm trọng của dị ứng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SV Nghiêm trọng  

MO Vừa phải  

MI Nhẹ  

U Không xác định  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 
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2.C.2.81 0129 – Mã nơi ở 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0129 InM/PA TBD TBD    LCC-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0129 – Mã nơi ở 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.82 0130 – Mã Người dùng của cuộc thăm khám 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0130 PA TBD TBD PV2-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0130 – Mã người dùng của cuộc thăm khám 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

TE Giảng dạy  

HO Nhà riêng  

MO Đơn vị di động  

PH Điện thoại  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.83 0131 – Vai trò liên lạc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0131 PA high priority TBD NK1-7, CTD-1 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0131 –Vai trò liên lạc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Cơ quan làm việc (ông chủ)  

C Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp  

F Cơ quan liên bang  

I Công ty bảo hiểm  

N Thân nhân  

S Cơ quan của bang  

O Khác  

U Không xác định  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.84 0132 – Mã giao dịch 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0132 FM TBD TBD FT1-7, ITM-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.85 0135 – Chuyển nhượng phúc lợi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0135 FM TBD TBD IN1-20 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0135 – Chuyển nhượng phúc lợi  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

M Điều chỉnh việc chuyển nhượng  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

2.C.2.86 0136 – Chỉ báo Có/Không 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0136 InM TBD TBD Nhiều Hoạt động 

Việc diễn giải  thực tế của Có/Không là tình huống nhạy cảm. Các 

chương độc lập sẽ tinh chỉnh thêm ý nghĩa của Có/Không trong từng bối cảnh 

cụ thể. 

 

Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

 

2.C.2.87 0137 – Nơi nhận hóa đơn qua hòm thư 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0137 FM TBD TBD IN2-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0137 – Nơi nhận hóa đơn qua hòm thư  

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Cơ quan công tác (người thuê lao động)  

G Người bảo lãnh  

I Công ty bảo hiểm   

O Khác  

P Bệnh nhân  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.88 0139 – Dữ liệu thông tin về cơ quan công tác (người sử dụng lao 

động) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0139 FM TBD TBD IN1-50, IN2-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0139 – Dữ liệu thông tin về cơ quan công tác 

(người sử dụng lao động) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.89 0140 – Phục vụ Quân đội 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0140 PA TBD TBD PD1-19 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0140 – Phục vụ Quân đội 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

USA Lục quân Hoa Kỳ  

USN Hải quân Hoa Kỳ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

USAF Không quân Hoa Kỳ  

USMC Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ  

USCG Tuần duyên Hoa Kỳ  

USPHS Y tế công cộng Hoa Kỳ  

NOAA Đoàn Quản trị Khí quyển và Đại 

dương Quốc gia 

 

NATO Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương  

AUSA Lục quân Úc  

AUSN Hải quân Úc  

AUSAF Không quân Úc  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.90 0141 – Quân hàm/Cấp bậc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0141 PA TBD TBD PD1-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0141 – Quân hàm/Cấp bậc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E1... E9 Binh sĩ  

O1 ... O9 Sĩ quan  

W1 ... W4 Sĩ quan trung cấp 

(chuẩn úy) 

 

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 
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2.C.2.91  0142 – Trạng thái quân ngũ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0142 PA TBD TBD PD1-21 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0142 – Trạng thái quân ngũ 

 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ACT Đang trong quân đội  

RET Đã nghỉ hưu  

DEC Đã hy sinh  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.92 0143 – Mã bảo hiểm không chi trả 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0143 FM TBD TBD IN2-24 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0143 – Mã bảo hiểm không chi trả  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.93 0144 – Nguồn hợp pháp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0144 FM TBD TBD IN2-27 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0144 – Nguồn hợp pháp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Công ty bảo hiểm  

2 Cơ quan làm việc (người sử dụng lao động)  

3 Chính sách bảo hiểm hiện tại  

4 Thẻ bảo hiểm được trình diện  

5 Xác nhận được ký kết trong hồ sơ  

6 Thông tin nói miệng  

7 Không có  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 

 

2.C.2.94 0145 – Loại phòng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0145 InM/FM TBD TBD RMC.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0145 – Loại phòng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PRI Phòng riêng  

2PRI Phòng riêng hạng hai  

SPR Phong riêng bán phần (phòng hai giường)  

2SPR Phòng riêng bán phần hạng hai  

ICU Phòng điều trị tích cực  

2ICU Phòng điền trị tích cực hạng hai  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7 
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2.C.2.95 0146 – Loại số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0146 InM/FM TBD TBD RMC.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0146 – Loại số lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DF Chênh lệch  

LM Giới hạn  

PC Tỷ lệ phần trăm Được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.5 

RT Mức độ  

UL Không giới hạn  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.96 0147 – Loại chính sách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0147 InM/FM TBD TBD PTA.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0147 – Loại chính sách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ANC Phụ trợ  

2ANC Phụ trợ thứ hai  

MMD Chính sách y tế chính  

2MMD Chính sách y tế chính thứ hai  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 115 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

3MMD Chính sách y tế chính thứ ba  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.97 0148 – Chỉ báo tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0148 InM/FM TBD TBD MOP.1 Hoạt động 

Bảng HL7 0148 – Chỉ báo tiền tệ hoặc tỷ lệ phần trăm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AT Số tiền  

PC Tỷ lệ phần trăm  

 

2.C.2.98 0149  – Loại ngày 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0149 InM/FM TBD TBD DTN.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0149 – Loại ngày 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Đã được phê duyệt  

DE Bị từ chối  

PE Đang chờ xét  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 
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2.C.2.99 0150 – Loại bệnh nhân theo chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0150 InM/FM TBD TBD ICD.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0150 – Loại bệnh nhân theo chứng nhận  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ER Cấp cứu  

IPE Nội trú tự nguyện  

OPE Ngoại trú tự nguyện  

UR Khẩn cấp  

Đây chỉ là các giá trị đề xuất; chúng không bắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.100 0151 – Tình trạng tham khảo ý kiến chuyên gia thứ hai 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0151 FM TBD TBD IN3-23 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0151 – Tình trạng tham khảo ý kiến chuyên gia 

thứ hai  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.101 0152 – Đã nhận hồ sơ tham khảo ý kiến chuyên gia thứ hai 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0152 FM TBD TBD IN3-24 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0152 – Đã nhận hồ sơ tham khảo ý kiến 

chuyên gia thứ hai  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.102 0153 – Mã giá trị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0153 InM/FM TBD TBD UVC.1 Hoạt động 

 

Bảng mở rộng 0153 – Mã giá trị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Xem các mã NUBC  

 

2.C.2.103 0155 – Các điều kiện báo nhận chấp nhận/Ứng dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0155 InM TBD TBD MSH-16 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0155 – Các điều kiện báo nhận Chấp nhận/Ứng dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AL Luôn luôn  

NE Không khi nào  

ER Chỉ trong điều kiện lỗi/từ 

chối 

 

SU Chỉ khi hoàn thành thành 

công 
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2.C.2.104 0159 – Loại mã xác định chế độ dinh dưỡng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0159 OO TBD TBD ODS-1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0159 - Loại mã xác định chế độ dinh dưỡng  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Ăn kiêng  

S Bổ sung  

P Yêu thích  

 

2.C.2.105 0160 – Loại Khay 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0160 OO TBD TBD ODT-1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0160 – Loại Khay 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EARLY Khay phục vụ sớm  

LATE Khay phục vụ muộn  

GUEST Khay ăn cho khách  

NO Không phục vụ  

MSG Chỉ là bản tin về khay ăn  

 

2.C.2.106 0161 – Cho phép sự thay thế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0161 OO TBD TBD RXO-9 Hoạt động 
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Bảng HL7 0161 – Cho phép sự thay thế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Không được phép thay thế (Đây là giá trị mặc định – 

rỗng) 

 

G Cho phép thay thế cùng chủng loại  

T Cho phép các thay thế về phương pháp trị liệu  

 

2.C.2.107 0162 – Đường dùng thuốc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0162 OO TBD TBD RXR-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0162 – Đường dùng thuốc  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Áp dụng bên ngoài (ngoài da)  

B Miệng  

DT Răng  

EP Ngoài màng cứng  

ET Ống nội khí quản* Được sử dụng chủ yếu để điều trị hô hấp 

và cung cấp gây mê 

GTT Đặt ống mở dạ dày  

GU Lợi niệu thải độc  

IMR Ngâm bộ phận cơ thể  

IA Trong động mạch  

IB Bao hoạt dịch  

IC ITrong tim  

ICV Trong cổ tử cung (tử cung)  

ID Nội bì  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

IH Hít vào  

IHA Động mạch gan   

IM Trong bắp thịt  

IN Trong mũi  

IO Trong mắt  

IP Trong bụng  

IS Trong bao hoạt dịch  

IT Nội tủy mạc  

IU Trong tử cung  

IV Trong tĩnh mạch  

MTH Miệng/Họng  

MM Màng nhầy  

NS Mũi  

NG Ống thông vào dạ dầy qua  

mũi 

 

NP Xông qua mũi Được sử dụng chủ yếu để điều trị hô hấp 

và cung cấp gây mê 

NT Ống thông vào khí quản qua 

mũi 

 

OP Mắt  

OT Tai  

OTH Khác  

PF Truyền dịch  

PO Liên quan đến khoang miệng  

PR Trực tràng  

RM Mặt nạ thở oxy  Được sử dụng chủ yếu để điều trị hô hấp 

và cung cấp gây mê 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SD Băng tẩm ướt  

SC Dưới da  

SL Dưới lưỡi  

TP Cục bộ  

TRA Phẫu thuật mở khí quản Được sử dụng chủ yếu để điều trị hô hấp 

và cung cấp gây mê 

TD Áp da  

TL Áp lưỡi  

UR Niệu đạo  

VG Âm đạo  

VM Mặt nạ kiểu venturi  

WND Qua vết thương  

Đây chỉ là các giá trị gợi ý; chúng khôngbắt buộc phải được sử dụng 

trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.108 0163 – Vị trí trên cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0163 OO TBD TBD OBX-20, CH7  Không 

được tán 

thành 

Chỉ được giữ lại để tương thích ngược kể từ của phiên bản 2.7. Người 

đọc tham khảo đến Bảng HL7 0550 HL7 – Các bộ phận trên cơ thể 

 

Bảng HL7 0163 – Vị trí trên cơ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BE Tai hai bên  

OU Mắt hai bên  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

BN Lỗ mũi hai bên  

BU Mông  

CT Dẫn lưu màng phổi  

LA Cánh tay trái  

LAC Ngực trước trái  

LACF Khu vực tam giác mặt trước của 

khuỷu tay trái 

 

LD Cơ tam giác trái  

LE Tai trái  

LEJ Tĩnh mạch cảnh ngoài bên trái  

OS Mắt trái  

LF Bàn chân trái  

LG Cơ mông nhỡ trái  

LH Bàn tay trái  

LIJ Tĩnh mạch cảnh trong bên trái  

LLAQ Phần tư dưới bên trái bụng  

LLFA Phần dưới cẳng tay bên trái  

LMFA Phần giữa cẳng tay bên trái   

LN Lỗ mũi bên trái  

LPC Ngực sau bên trái  

LSC Dưới xương đòn bên trái  

LT Bắp đùi trái  

LUA Bắp tay trái  

LUAQ Phần tư trên bên trái bụng  

LUFA Phần trên cẳng tay bên trái  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

LVG Mông trái   

LVL Cơ rộng bắp đùi trái  

NB Xịt thuốc  

PA Quanh hậu môn  

PERIN Đáy chậu  

RA Cánh tay phải  

RAC Ngực trước bên phải  

RACF Khu vực tam giác mặt trước của 

khuỷu tay phải 

 

RD Cơ tam giác phải  

RE Tai phải  

REJ Tĩnh mạch cảnh ngoài bên phải  

OD Mắt phải  

RF Bàn chân phải  

RG Cơ mông nhỡ phải  

RH Bàn tay phải  

RIJ Tĩnh mạch cổ trong bên phải  

RLAQ Phần tư dưới bên phải bụng  

RLFA Phần dưới cẳng tay bên phải  

RMFA Phần giữa cẳng tay phải  

RN Lỗ mũi bên phải  

RPC Ngực sau bên phải  

RSC Dưới xương đòn bên phải  

RT Đùi phải  

RUA Bắp tay phải   
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

RUAQ Phân tư trên bên phải bụng  

RUFA Phần trên cẳng tay phải  

RVL Cơ rộng bắp đùi phải  

RVG Mông phải  

2.C.2.109 0164 – Quản trị thiết bị  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0164 OO TBD TBD RXR-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0164 – Quản trị thiết bị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Thiết bị chuyên dùng  

BT Dây truyền dịch dạng buret  

HL Khóa heparin  

IPPB IPPB  

IVP Bơm IV  

IVS Bộ truyền dịch tĩnh mạch  

MI Bình hít đo liều lượng   

NEB Máy xông khí dung  

PCA Bơm PCA  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

2.C.2.110 0165 – Biện pháp đưa thuốc vào cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0165 OO TBD TBD RXR-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0165 – Biện pháp đưa thuốc vào cơ thể  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CH Nhai  

DI Hòa tan  

DU Phun bụi/sương  

IF Thấm qua  

IS Đút vào  

IR Phun rửa  

IVPB Truyền tĩnh mạch kiểu piggyback  

IVP Bơm truyền tĩnh mạch  

NB Xịt thuốc  

PT Bôi  

PF Truyền dịch  

SH Gội đầu  

SO Ngâm  

WA Rửa  

WI Lau  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.111 0166 – Loại thành phần RX 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0166 OO TBD TBD RXC-1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0166 – Loại thành phần RX 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Chất nền   

A Phụ gia  

 

2.C.2.112 0167 – Tình trạng thay thế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0167 OO TBD TBD RXE-9, RXD-11, 

RXG-10 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0167 – Tình trạng thay thế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Không cấp phát sản phẩm thay thế nào. Đây cũng là giá 

trị mặc định (rỗng) 

 

G Đã cấp phát một sản phẩm thay thế cùng chủng loại  

T Đã cấp phát một sản phẩm trị liệu thay thế  

0 Không chỉ rõ lựa chọn sản phẩm  

1 Bác sĩ kê đơn không cho phép thay thế  

2 Được phép thay thế - Bệnh nhân yêu cầu loại sản phẩm 

đã cấp phát 

 

3 Được phép thay thế - dược sĩ chọn lựa sản phẩm đã cấp 

phát 

 

4 Được phép thay thế - loại thuốc đồng chủng loại không 

có trong kho 

 

5 Được phép thay thế - thuốc có bản quyền nhãn hiệu 

được cấp phát như thuốc đồng chủng loại 

 

7 Không được phép thay thế - thuốc có bản quyền nhãn 

hiệu được bảo hộ bởi pháp luật 

 

8 Được phép thay thế - thuốc đồng chủng loại không có 

trên thị trường 
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2.C.2.113 0168 – Ưu tiên xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0168 InM TBD TBD OM1.25 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0168 – Ưu tiên xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Thực hiện ngay lập tức  

A Càng sớm càng tốt (mức độ ưu tiên thấp hơn 

ngay lập tức) 

 

R Xử lý bình thường (theo thông lệ)  

P Trước phẫu thuật (thực hiện trước khi tiến 

hành phẫu thuật) 

 

T Theo thời gian quy định (thực hiện càng gần 

thời gian yêu cầu càng tốt) 

 

C Đo liên tục (ví dụ: huyết áp động mạch)  

B Thực hiện tại giường bệnh hoặc di động được 

(có thể sử dụng cùng các mã khác) 

 

 

2.C.2.114 0169 – Ưu tiên báo cáo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0169 InM TBD TBD OM1.26 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0169 – Ưu tiên báo cáo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Báo cáo kết quả sau  

R Báo cáo gấp  
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2.C.2.115 0170 – Mẫu xét nghiệm đã thu nhận được 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0170 InM/OO TBD TBD OM4.2 Hoạt động 

 

Bảng HL 0170 – Mẫu xét nghiệm đã thu nhận được 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Quan sát cha  

C Quan sát con  

N Không áp dụng  

 

2.C.2.116 0171 – Quyền công dân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0171 PAFM TBD TBD PID-26, PID-39 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0171 – Quyền công dân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.117 0172 – Tình trạng Cựu chiến binh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0172 PAFM TBD TBD PID-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0172 – Tình trạng cựu chiến binh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

xuất được định nghĩa 

 

2.C.2.118 0173 – Sự phối hợp các lợi ích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0173 FM TBD TBD IN1-21 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0173 – Sự phối hợp các lợi ích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CO Phối hợp  

IN Độc lập  

 

2.C.2.119 0174 – Bản chất Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0174 InM/OO TBD TBD OM1-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0174 – Bản chất Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Hồ sơ hoặc bộ gồm nhiều quan sát hạt nhân 

độc lập (ví dụ SMA12, chất điện phân), 

thường được thực hiện tại một thiết bị trên 

một mẫu vật xét nghiệm  

Có thể được liên kết với một hoặc 

nhiều phân đoạn OM4 (mẫu xét 

nghiệm) 

Xem ghi chú đối với giá trị S 

F Thủ tục chức năng có thể bao gồm một hoặc 

nhiều hơn các phép đo liên quan lẫn nhau (ví 

dụ xét nghiệm mức độ dung nạp glucose, xét 

nghiệm độ thanh thải creatinin), thường được 

thực hiện tại nhiều thời điểm và/hoặc trên 

các mẫu vật xét nghiệm  khác nhau 

Có thể được liên kết với một hoặc 

nhiều các phân đoạn OM4 (mẫu xét 

nghiệm) 

Xem ghi chú đối với giá trị S 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Dịch vụ/xét nghiệm/quan trắc hạt nhân (mã 

xét nghiệm hoặc mã điều trị) 

Có thể được liên kết với một hoặc 

nhiều các phân đoạn OM4 (mẫu xét 

nghiệm) 

Một quan sát độc lập trực tiếp và sẽ 

thường được liên kết với một phân 

đoạn OM2 và/hoặc các phân đoạn 

OM3 

S Tập hợp lớn – một tập hợp các bộ hoặc các 

thủ tục được chỉ định dưới cùng một đơn vị 

mã duy nhất nhưng được xử lý dưới dạng 

các bộ khác nhau (ví dụ, xét nghiệm thông lệ 

= CBC, UA, chất điện phân). Tập hợp này 

chỉ ra rằng mã được mô tả được dùng để chỉ 

định nhiều bộ dịch vụ/xét nghiệm/quan sát. 

Ví dụ, một khách hàng thông thường hay yêu 

cầu các xét nghiệm/quan sát CBC, độ lệch và 

thyroxine trong hồ sơ bệnh nhân ngoại trú có 

thể sử dụng một mã đặc biệt, duy nhất để 

yêu cầu cả ba bộ xét nghiệm trên, thay vì 

phải gửi ba mã yêu cầu riêng biệt. 

Có thể được liên kết với một hoặc 

nhiều các phân đoạn OM4 (mẫu xét 

nghiệm) 

Các mã P, F và S xác định các tập (bộ 

công cụ) và cần được liên kết với một 

phân đoạn OM5 định nghĩa danh sách 

của các thành phần. Sự định nghĩa đối 

với các thành phần chứa trong phân 

đoạn OM5 sẽ có thể được gửi đi trong 

các phân đoạn OMx độc lập khác, mỗi 

một phân đoạn cho mỗi thành phần 

được chứa trong đó. Trong bối cảnh 

ASTM, hầu hết các báo cáo dưới dạng 

văn bản – chẳng hạn như các tóm tắt 

xuất viện, tiếp nhận H&P và các báo 

cáo X-quang ngực – được xem xét như 

các tập giá trị, trong đó mỗi phần của 

báo cáo (ví dụ, sự mô tả, điểm nhấn và 

sự khuyến nghị của một báo cáo ảnh 

X-quang) là một quan sát riêng biệt 

được xem xét. 

C Một quan sát đơn lẻ được tính toán theo quy 

luật hoặc công thức từ các quan sát độc lập 

khác (ví dụ, độ chênh lệch oxi giữa phế nang 

và động mạch, cung lượng tim) 

Có thể được liên kết với một hoặc 

nhiều các phân đoạn OM4 (mẫu xét 

nghiệm) 

Số lượng thu nhận được sẽ thường 

được liên kết với một phân đoạn OM6 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

2.C.2.120 0175 – Mã định danh danh mục tổng thể  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0175 InM TBD TBD MFI.1 Hoạt động 
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Bảng 0175 HL7 – Mã định danh danh mục tổng thể  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CDM Danh mục tổng thể mô tả các loại phí  

CMA Danh mục tổng thể về các nghiên cứu lâm 

sàng có các giai đoạn và kế hoạch 

 

CMB Danh mục tổng thể về các nghiên cứu lâm 

sàng không có các giai đoạn nhưng có kế 

hoạch 

 

LOC Danh mục tổng thể về địa điểm  

OMA Danh mục tổng thể về quan sát số học  

OMB Danh mục tổng thể về các quan sát theo 

phân nhóm 

 

OMC Danh mục tổng thể về các bộ quan sát  

OMD Danh mục tổng thể về các quan sát được tính 

toán 

 

PRA Danh mục tổng thể về các bác sĩ hành nghề  

STF Danh mục tổng thể về nhân viên  

CLN Danh mục tổng thể về phòng khám  

OME Danh mục tổng thể về các quan sát/Hạng 

mục dịch vụ khác 

 

INV Danh mục tổng thể kiểm kê  

 

2.C.2.121 0177 – Mã tuyệt mật 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0177 InM TBD TBD OM1-30, ORC-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0177 – Mã tuyệt mật 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

V Rất hạn chế  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Hạn chế  

U Kiểm soát bình thường  

EMP Nhân viên  

UWM Mẹ độc thân  

VIP Người rất quan trọng hoặc người nổi 

tiếng 

 

PSY Bệnh nhân tâm thần  

AID Bệnh nhân AIDS  

HIV Bệnh nhân dương tính HIV  

ETH Bệnh nhân điều trị nghiện rượu/thuốc  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.122 0178 – Mã sự kiện mức độ tập tin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0178 InM TBD TBD MFI.3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0178 – Mã sự kiện mức dữ liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

REP Thay thế phiên bản hiện thời của danh mục tổng thể này bằng phiên 

bản chứa trong bản tin 

 

UPD Thay đổi các bản ghi file như quy định trong các mã sự kiện cấp độ 

bản ghi cho mỗi bản ghi theo sau 

 

 

2.C.2.123 0179 – Mức độ đáp ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0179 InM TBD TBD MFI.6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0179 – Mức độ đáp ứng 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

NE Không khi nào. Không cần hồi đáp mức độ ứng 

dụng 

 

ER Chỉ trong trường hợp lỗi/từ chối. Chỉ phải trả lại 

các phân đoạn MFA chỉ ra lỗi thông qua bản tin 

báo nhận ở cấp độ ứng dụng cho bản tin này. 

 

AL Luôn luôn. Phải trả lại tất cả các phân đoạn 

MFA (dù có chỉ lỗi hay không) thông qua bản 

tin báo nhận ở cấp độ ứng dụng 

 

SU Thành công. Chỉ phải trả lại các phân đoạn 

MFA thông báo thành công trong bản tin báo 

nhận ở cấp độ ứng dụng cho bản tin này. 

 

 

2.C.2.124 0180 – mã sự kiện mức độ bản ghi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0180 InM TBD TBD MFE.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0180 – Mã sự kiện mức độ bản ghi 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MAD Thêm bản ghi vào danh mục tổng thể   

MDL Xóa bản ghi từ danh mục tổng thể   

MUP Cập nhật bản ghi của danh mục tổng thể   

MDC Hủy kích hoạt: Ngừng sử dụng bản ghi trong danh mục tổng 

thể, nhưng không xóa khỏi cơ sở dữ liệu 

 

MAC Kích hoạt lại một bản ghi đã bị hủy kích hoạt  

 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 134 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

2.C.2.125 0181 – Trả lại lỗi mức độ bản ghi MFN 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0181 InM TBD TBD MFA.4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0181 – Trả lại lỗi mức độ bản ghi MFN 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Bổ sung thành công bản ghi do phân đoạn MFE xác 

định 

 

U Không bổ sung thành công bản ghi do phân đoạn 

MFE xác định 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.126 0182 – Loại nhân viên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0182 PA TBD TBD STF-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0182 – Loại nhân viên 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.127 0183 – Đang làm việc/Không làm việc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0183 PA TBD TBD STF-7 Hoạt động 
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Bảng HL7 0183 - Đang làm việc/Không làm việc  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Nhân viên đang làm việc  

I Nhân viên ngưng làm 

việc 

 

 

2.C.2.128 0184 – Khoa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0184 PA TBD TBD STF-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0184 - Khoa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

... Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.129 0185 – Phương thức liên lạc được ưu tiên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0185 PA TBD TBD STF-16, PRD-6, 

PRD-14, CTD-6 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0185 – Phương thức liên lạc được ưu tiên  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Số máy nhắn tin  

C Số điện thoại di động  

E Địa chỉ email (để tương thích với 

các phiên bản trước) 

 

F Số FAX  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

H Số điện thoại nhà riêng  

O Số điện thoại nơi làm việc  

 

2.C.2.130 0186 – Phân nhóm người hành nghề 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0186 PA TBD TBD PRA-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0186 – Phân nhóm người hành nghề 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.131 0187 – Người cung cấp dịch vụ lập hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0187 PA TBD TBD PRA-4 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0187 – Người cung cấp dịch vụ lập hóa đơn  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Cơ sở lập hóa đơn thay cho người cung 

cấp dịch vụ 

 

P Người cung cấp dịch vụ tự lập hóa đơn  

 

2.C.2.132 0188 – ID người vận hành 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

188 PA high priority TBD EVN-5 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0188 – ID người vận hành 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.133 0189 – Nhóm sắc tộc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0189 PA high priority TBD PID-22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0189 – Nhóm sắc tộc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

H Người hispanic hoặc gốc 

Mỹ Latinh 

 

N Không thuộc nhóm người 

Hispanic hoặc gốc Mỹ 

latinh 

 

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.134 0190 – Loại địa chỉ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0190 InM TBD TBD XAD.8, AD.7, 

LA2.15 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0190 – Loại địa chỉ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BA Địa chỉ không rõ ràng Được giữ lại chỉ để tương thích ngược kể từ phiên bản 

2.6. Tham chiếu đến trường dữ liệu XAD.17 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

BI Địa chỉ ghi hóa đơn Có thể cũng được sử dụng để xác thực/kiểm tra tính hợp 

lệ các thẻ tín dụng 

N Nơi sinh (nơi sinh nếu 

không ghi rõ khác) 

Tham chiếu đến địa chỉ nơi sinh ra, không có quy định 

khác 

BDL Địa điểm được sinh ra 

(địa chỉ nơi cuộc sinh 

nở diễn ra) 

Tham chiếu đến địa chỉ nơi sinh  

F Quốc gia gốc  

C Hiện tại hoặc tạm thời Được giữ lại chỉ để tương thích ngược kể từ phiên bản 

2.6. Tham chiếu đến trường dữ liệu XAD.16 

B Địa chỉ công ty/doanh 

nghiệp 

Tham chiếu đến một địa chỉ cụ thể với một tổ chức, 

chẳng hạn như một công ty bảo hiểm hoặc nhà sử dụng 

lao động, khác với một địa điểm làm việc hoặc nơi làm 

việc của cá nhân. Nó sẽ được xác định bởi mối quan hệ 

công việc của một chủ thể với một hãng hoặc tổ chức. 

H Địa chỉ nhà riêng Tham chiếu đến một nơi cư trú hoặc nơi ở, nghĩa là nơi 

mà chủ thể sinh sống phần lớn thời gian. Nói chung, hầu 

hết mọi người sẽ có một địa chỉ nhà và nó được mô tả 

như địa chỉ thường trú của họ  

L Địa chỉ hợp pháp Đề cập đến địa chỉ của một trường hợp đặc biệt xác định 

tình trạng của một chủ thể hoặc hoạt động pháp lý liên 

quan đến chủ thể. Ví dụ, các tù nhân đang được điều trị 

tại cơ sở y tế có thể có địa chỉ nhà, nhưng tình trạng của 

họ đang được ủy thác cho một địa chỉ xác định nơi giam 

giữ họ. Các điều luật có thể đòi hỏi thông tin y tế cụ thể 

cho địa phương (phường/xã) được gửi đến người giám hộ 

hợp pháp, tòa án hoặc các cơ quan của nhà nước hoặc của 

thành phố bất chấp địa điểm của phường theo địa lý. 

Trong trường hợp liên quan đến các quy trình thủ tục tố 

tụng dân sự hoặc hình sự, một hồ sơ có thể được đánh dấu 

như vậy mà tất cả thông tin tương ứng được gửi đến bất 

kỳ thực thể pháp lý.  

M Địa chỉ gửi thư Được giữ lại chỉ để tương thích ngược kể từ của phiên 

bản 2.6. Tham chiếu đến trường dữ liệu XAD.18 

O Văn phòng/doanh 

nghiệp 

Đề cập đến địa chỉ nơi làm việc cụ thể của chủ thể 

P Địa chỉ thường trú Đề cập đến một địa điểm nơi mà cư dân sinh sống biết 

được chủ thể và địa chỉ tương ứng mà chủ thể sẽ được tìm 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

thấy bất chấp địa điểm vật lý của họ. Địa chỉ thường trú 

phản ánh một cơ quan thuế. Các thành viên của quân đội, 

tiếp viên hàng không, người điều hành đang làm việc luân 

phiên là các ví dụ về những người thường duy trì một địa 

chỉ thường trú. Mặc dù địa chỉ thường trú chưa chắc đã là 

địa chỉ nhà, nhưng trong một vài trường hợp, chẳng hạn 

những người điều hành đã được đề cập ở trên, có thể có 

địa chỉ thường trú là địa chỉ nhà. Trong các trường hợp 

như vậy, giá trị trả về từ việc ấn định địa chỉ này sẽ được 

đặt trả lại là địa chỉ nhà. 

RH Nơi đăng ký. Đề cập 

đến hệ thống thông tin, 

thường do một cơ quan 

y tế công cộng quản lý, 

lưu thông tin về bệnh 

nhân như lịch sử tiêm 

chủng hay dữ liệu 

bệnh ung thư, bất kể 

nơi bệnh nhân nhận 

dịch vụ. 

Tham chiếu đến hệ thống thông tin, thường được quản lý 

bởi một cơ quan y tế công cộng nơi lưu giữ thông tin 

bệnh nhân chẳng hạn như lịch sử tiêm chủng hoặc dữ liệu 

ung thư, bất chấp nơi cung cấp các dịch vụ cho bệnh nhân 

BR Nơi cư trú khi sinh 

(địa chỉ nhà riêng khi 

mới sinh) 

Đề cập đến địa chỉ nhà tại thời điểm sinh 

S Địa điểm dịch vụ Đề cập đến địa điểm mà dịch vụ được thực hiện. Địa 

điểm này sẽ được sử dụng trong trường hợp hoàn trả chi 

phí dựa vào địa điểm cung cấp dịch vụ (được hoàn trả chi 

phí của các dịch vụ đó vào tài khoản) 

SH Địa chỉ vận chuyển 

hàng 

 

TM Địa chỉ ống Địa chỉ ống khí nén (qua đó thư từ có thể được gửi đi). 

Hệ thống vận chuyển đặc biệt được dùng để vận chuyển 

các mẫu thử/vật chứa mẫu xét nghiệm nhỏ và/hoặc thư từ 

thông thường trong các toa xe nhỏ trên đường ray hoặc 

trong đường ống. 

V Địa chỉ nơi nghỉ dưỡng  

 

2.C.2.135 0191 – Loại dữ liệu được tham chiếu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0191 InM/FM TBD TBD RP.4, TXA-3  Hoạt động 

 

Bảng HL7 0191 – Loại dữ liệu được tham chiếu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Dữ liệu ứng dụng khác, điển hình là dữ liệu nhị phân 

không được diễn giải (HL7 V2.3 và các phiên bản sau) 

 

AU Dữ liệu âm thanh (HL7 v2.3 và các phiên bản sau)  

FT Văn bản có định dạng (chỉ riêng HL7 V2.2)  

IM Dữ liệu hình ảnh (HL7 V2.3 và các phiên bản sau)  

multipart Gói nhiều phần MIME  

NS Hình ảnh không chụp scan (chỉ riêng HL7 V2.2)  

SD Tài liệu được chụp scan (chỉ riêng HL7 V2.2)  

SI Hình ảnh được scan (chỉ riêng HL7 V2.2)  

TEXT Tài liệu dạng văn bản máy đọc được (HL7 V2.3 và các 

phiên bản sau) 

 

TX Tài liệu dạng văn bản máy đọc được (chỉ riêng HL7 V2.2)  

 

2.C.2.136 0193 – Phân lớp số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0193 InM/FM TBD TBD PTA.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0193 – Phân lớp số lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AT Số lượng Được giữ lại để tương thích ngược kể từ 

phiên bản 2.5 

LM Giới hạn  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

PC Tỷ lệ phần trăm Được giữ lại để tương thích ngược kể từ 

phiên bản 2.5 

UL Không giới hạn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.137 0200 – Loại tên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0200 InM TBD TBD XPN.8, PPN.10, 

XCN.10, PID-5, 

MRG-7 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0200 HL7 – Loại tên 

Giá trị Mô tả Ghi chú Cấp độ 

A Được gán Một tên được gán cho một người. Lý do một 

vài tổ chức gán các tên thay thế có thể bao 

gồm: Không biết tên của cá nhân, hoặc để duy 

trì việc dấu tên thật. Một vài, nhưng không nhất 

thiết phải là tất cả, các loại tên mà mọi người 

gọi là “bí danh” có thể phù hợp cho phân loại 

này.  

1 

B Tên khai sinh Một tên được đặt cho một người sau khi sinh ra 

trong thời gian ngắn. Thông thường đối với các 

họ nhưng có thể được sử dụng để đánh dấu tên 

được đưa ra tại thời điểm sinh mà có thể có 

thay đổi sau đó 

Đây không phải là tên tạm thời được gán tại 

thời điểm sinh ra trong khi trẻ sơ sinh chưa 

được đặt tên 

1 

BAD Tên không chuẩn Một tên mà đã được sử dụng không đúng trong 

quá khứ và hiện tại chỉ duy trì đối với mục đích 

tìm kiếm 

1 

C Tên tự nhận Một tên có được thông qua việc nhận con nuôi 1 
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Giá trị Mô tả Ghi chú Cấp độ 

D Tên theo phong 

tục 

Được biết như/theo tục lệ/duy nhất bạn sử dụng 1 

F Tên cha Tên theo cha (Tên thuộc về họ trong gia đình)  

I Tên cấp phép  2 

K Tên giao dịch 

công việc 

Một tên được dùng trong tình huống chuyên 

môn hoặc công việc. Cũng bao gồm bút danh, 

tên nghệ sĩ, nghệ danh (tên trên sân khấu), tên 

đường phố,… 

Một ví dụ về cách sử dụng là nơi một người với 

nhiều tên thích hợp (ví dụ, đã kết hôn) sử dụng 

một trong số những cái tên cụ thể trong chuyên 

môn 

2 

L Tên đăng ký 

chính thức 

Tên chính thức như đã đăng ký trong cơ quan 

đăng ký chính thức (chính phủ), nhưng tên có 

thể không được sử dụng phổ biến. Tên đăng ký 

chính thức có thể tương ứng với tên theo pháp 

lý 

1 

M Tên thời con gái Một tên phụ nữ đã được đặt trước khi kết hôn 2 

MSK Tên che dấu nhận 

dạng 

Đây là thông tin trên mục sẵn có nhưng nó 

không được cung cấp bởi người gửi vì lý do an 

ninh, bảo mật, riêng tư hoặc các lý do khác. Có 

thể có một cơ chế thay thế để có quyền truy 

nhập vào thông tin này  

Chú ý: Việc sử dụng tính chất đặc thù rỗng này 

cung cấp thông tin có thể vi phạm tính bảo mật, 

ngay cả khi không cung cấp dữ liệu chi tiết. 

Mục đích chính của nó là dành cho những 

trường hợp cần thiết để thông báo cho người 

nhận biết rằng thông tin không tồn tại mà 

không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào  

1 

N Biệt danh Biệt danh/”Gọi tôi” Tên/Tên phố 2 

NAV Tạm thời không 

có 

Thông tin không sẵn sàng tại thời điểm này 

nhưng nó cũng được trông đợi rằng sẽ có sẵn về 

sau. 

Bao gồm các tình huống John hoặc Jane Doe 

1 

NB Tên khi mới sinh Một tên được gán tạm thời tại thời điểm sinh, ví 

dụ “Đứa trẻ nhà Smith” 

2 
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NOU

SE 

Không còn sử 

dụng 

Tên không được sử dụng nữa vì các lý do cá 

nhân 

1 

P Tên của 

vợ/chồng/người 

cùng chung sống 

Được giữ lại để tương thích ngược kể từ 

phiên bản 2.7 

1 

R Tên đăng ký Chỉ dành cho động vật 

Được giữ lại để tương thích ngược kể từ 

phiên bản 2.7. Sử dụng “L” thay thế – có cùng 

ý nghĩa tương tự 

1 

REL Tôn giáo Ví dụ, Sơ Mary Francis, Cha John 2 

S Biệt hiệu/bút 

danh 

Tên được mã hóa-giả để đảm bảo tình trạng 

giấu tên  

2 

T Bản địa/bộ lạc Tên bản địa/bộ lạc/cộng đồng ví dụ trưởng bộ 

tộc da đỏ 

2 

TEM

P 

Tên tạm thời  Một tên tạm thời. Chú ý rằng một tên tại thời 

điểm hợp lệ có thể cung cấp nhiều thông tin chi 

tiết  

1 

U Không biết Không biết 1 

Chú ý: Nội dung của tên pháp lý là theo quy định của quốc gia. Trong Mỹ tên pháp lý 

là tên tương tự như tên đã kết hôn hiện tại 

 

2.C.2.138 0201 – Mã sử dụng viễn thông 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0201 InM TBD TBD XTN.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0201 – Mã sử dụng viễn thông 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PRN Số điện thoại nơi ở chính  

ORN Số điện thoại nơi ở khác  

WPN Số điện thoại tại nơi làm việc  
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VHN Số điện thoại của nhà nghỉ dưỡng  

ASN Số dịch vụ trả lời  

EMR Số liên lạc khẩn cấp  

NET Địa chỉ mạng (email) Được giữ lại để tương 

thích ngược kể từ  phiên 

bản 2.6 

BPN Số máy nhắn tin Được giữ lại để tương 

thích ngược kể từ phiên 

bản 2.7 

PRS Cá nhân Không gắn với một vị trí 

hoặc vai trò 

 

2.C.2.139 0202 – Loại thiết bị viễn thông 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0202 InM TBD TBD XTN.3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0202 – Loại thiết bị viễn thông 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PH Điện thoại  

FX Fax  

MD Modem  

CP Điện thoại di động  

SAT Điện thoại vệ tinh  

BP Máy nhắn tin  

Internet Địa chỉ internet  

X.400 Địa chỉ email X.400  

TDD Thiết bị liên lạc viễn thông cho người điếc  
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TTY Máy đánh chữ từ xa  

 

2.C.2.140 0203 – Loại định danh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0203 InM TBD TBD CX.5, PPN.13, 

XCN.13, XON.7 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0203 – Loại định danh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ACSN ID đăng ký Bộ nhận dạng sự tham gia 

AM Công ty American 

Express  

Không được tán đồng và được thay thế bởi BC trong v 

2.5 

AMA Mã số Hiệp hội y 

khoa Mỹ 

Định danh bác sĩ được cấp phát bởi AMA 

AN Số tài khoản Định danh xác định duy nhất một tài khoản 

ANON Định danh ẩn danh Định danh đối với chủ thể sinh sống mà danh tính thực 

sự đã được bảo vệ hoặc bảo mật. Chứng minh: Đối với 

các mục đích báo cáo y tế công cộng, định danh ẩn danh 

thi thoảng được dùng để bảo vệ danh tính bệnh nhân 

trong việc báo cáo kết quả cụ thể. Ví dụ, Bộ Y tế có thể 

chọn cách sử dụng một lược đồ tạo ra định danh ẩn danh 

để báo cáo một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm kháng 

thể virut suy giảm miễn dịch của con người dương tính. 

Các định danh ẩn danh có thể được sử dụng trong trường 

dữ liệu PID-3 thông qua việc thay thế mã số hồ sơ bệnh 

án hoặc các định danh ẩn danh khác. Cơ quan có thẩm 

quyền cấp phát định danh ẩn danh sẽ là Bộ Y tế/Chính 

phủ 

ANC Chủ nợ của số tài 

khoản 

Phân lớp: Tài chính 

Một định nghĩa chính xác của mã số tài khoản: Đôi khi 2 

mã số tài khoản riêng biệt phải được truyền tải trong 

cùng một bản tin, một tài khoản của người cho vay, một 

tài khoản của người trả nợ  

Mã số tài khoản của chủ nợ 
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AND Bên nợ của số tài 

khoản 

Phân lớp: Tài chính 

Một định nghĩa chính xác hơn của mã số tài khoản: Đôi 

khi 2 số tài khoản riêng biệt phải được gửi đi trong cùng 

một bản tin, một tài khoản của người cho vay, một tài 

khoản của người trả nợ  

Mã số tài khoản của khách hàng 

ANT Số tài khoản tạm thời Phân lớp: Tài chính 

Phiên bản tạm thời của một mã số tài khoản 

Trường hợp sử dụng: Một hệ thống phụ trợ không cấp 

phát các mã số tài khoản một cách thông thường tại thời 

điểm bệnh nhân đăng ký lần đầu tiên. Hệ thống phụ trợ 

sẽ tạo một mã số tài khoản tạm thời và mã số tài khoản 

này sẽ được sử dụng cho đến khi mã số tài khoản chính 

thức được cấp phát. 

APRN Số hiệu của điều 

dưỡng viên cao cấp 

có đăng ký 

Định danh duy nhất được cấp trước cho điều dưỡng viên 

cao cấp trong phạm vi của giấy chứng nhận 

ASID ID mẫu vật xét 

nghiệm sơ khai (ban 

đầu) 

Định danh duy nhất được cấp cho mẫu xét nghiệm sơ 

khai. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm con, cháu,… của mẫu 

xét nghiệm sơ khai phải được chia sẻ cùng với ID Mẫu 

xét nghiệm sơ khai  

BA Số tài khoản ngân 

hàng 

Phân lớp: Tài chính 

BC Số thẻ ngân hàng Phân lớp: Tài chính 

Một định danh duy nhất được cấp phát là thẻ ngân hàng 

của cá nhân. Thay thế AM, DI, DS, MS và VS bắt đầu từ 

phiên bản v 2.5 

BCT Giấy khai sinh Một mã số kết hợp với một văn bản xác định sự kiện 

sinh ra của một cá nhân 

BR Mã số đăng ký khai 

sinh 

Một định danh duy nhất trong cơ quan có thẩm quyền 

cấp phát là bản ghi hợp pháp chính thống của giấy chứng 

sinh cá nhân 

BRN Mã số đăng ký nòi 

giống 

 

BSNR Mã số văn phòng bác 

sĩ chính 

Mã số thành lập văn phòng bác sĩ - sử dụng trong nước 

Đức 
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CC Mã số trung tâm chi 

phí 

Phân lớp: Tài chính 

Trường hợp sử dụng: Đặc biệt cần thiết để truyền thông 

tin được về các hóa đơn 

CONM Tài liệu thay đổi tên Một số được liên kết với một văn bản được xác định 

thay đổi về pháp lý của cá nhân của tên 

CZ Thẻ công dân Mã số công dân được cấp phát bởi quốc gia của cá nhân 

để xác định quyền công dân của một cá nhân 

CY Mã số hạt (Mã 

quận/tỉnh) 

 

DDS Số giấy phép bác sĩ 

nha khoa 

Định danh duy nhất được cấp phát cho một nha sĩ trong 

phạm vi của giấy phép hành nghề 

DEA Số đăng ký tại cơ 

quan phòng chống ma 

túy 

Định danh của một cá nhân hoặc tổ chức liên quan trong 

quy định chất được kiểm soát và các giao dịch  

Trường hợp sử dụng: Đây là mã số đăng ký định danh 

một cá nhân hoặc tổ chức liên quan đến quy định chất bị 

kiểm soát và các giao dịch. Mã số DEA có ý nghĩa rất 

chính xác và được chấp nhận rộng rãi tại Hoa Kỳ. Thật 

ngạc nhiên, cơ quan quản lý thi hành thuốc Hoa Kỳ 

không chỉ cấp phát các mã số DEA trong Hoa Kỳ. Các 

bệnh viện cũng có thẩm quyền để cấp phát các mã số 

DEA cho các bác sỹ nội trú trong bệnh viện. Các mã số 

DEA này dựa trên cơ sở mã số DEA của bệnh viện, 

nhưng thẩm quyền cấp phát còn lại với bệnh viện về việc 

cấp phát mã số cho bác sỹ nội trú. Do vậy, mã số DEA 

giống như một loại định danh cần thiết bổ sung cho mã 

số DEA do cơ quan có thẩm quyền cấp phát  

DI Thẻ Diner’s Club Không tán đồng và bị thay thế bởi BC trong phiên bản 

v2.5 

DFN Số đăng ký cấp thuốc 

hoặc đăng ký quyền 

kê đơn 

Định danh được cấp phát cho nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe ủy quyền cho cá nhân để kê đơn 

thuốc. 

Trường hợp sử dụng: Một người hành nghề y tá được 

cấp phép để cung cấp hoặc kê đơn các chất dược liệu; 

định danh này chứa trong thành phần dữ liệu 1. 

DL Số bằng lái xe  

DN Mã số bác sĩ  
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DO Số giấy phép trị liệu 

nắn xương 

Định danh duy nhất cho bác sỹ xương khớp trong phạm 

vi của giấy phép hành nghề 

DP Hộ chiếu ngoại giao Mã số được cấp phát cho một hộ chiếp ngoại giao 

DPM Số giấy phép điều trị 

bệnh bàn chân 

Định danh duy nhất được cấp phát cho bác sỹ điều trị 

bệnh thuộc bàn chân trong phạm vi giấy phép hành nghề 

DR Số đăng ký hiến tặng  

DS Thẻ Discover Đã không được tán đồng và bị thay thế bởi BC trong 

phiên bản v 2.5 

EI Số nhân viên Mã số duy nhất định danh nhân viên cho một người/tổ 

chức sử dụng lao động. 

EN Số chủ thuê   

ESN Mã số nhân viên 

trong doanh nghiệp 

Định danh duy nhất được cấp phát cho nhân viên trong 

một tổ chức (giống như định danh được cấp phát bởi cơ 

quan có thẩm quyền cấp phát) 

FI ID cơ sở y tế  

GI Định danh nội bộ của 

người bảo lãnh 

Phân lớp: Tài chính 

GL Số sổ cái chung Phân lớp: Tài chính 

GN Định danh bên ngoài 

của người bảo lãnh 

Phân lớp: tài chính 

HC Số thẻ y tế  

JHN Số thẻ y tế của đơn vị 

hành chính (Canada) 

Phân lớp: Bảo hiểm 

2 cách sử dụng: a) Mã số CHI trong phạm vi Vương 

quốc Anh b) Mã số thẻ y tế cấp tỉnh của công dân 

Canada  

IND Bản xứ/Thổ dân Mã số được cấp phát cho một thành viên thuộc nhóm 

bản địa hoặc thổ dân bên ngoài Canada 

LACSN ID ra vào phòng xét 

nghiệm 

ID ra vào phòng xét nghiệm được sử dụng trong khu vực 

phòng xét nghiệm. Khái niệm ra vào được sử dụng trong 

các khu vực khác chẳng hạn như phòng chụp chiếu hình 

ảnh y khoa, vì vậy LACSN được sử dụng để phân biệt 

ID ra vào phòng xét nghiệm với ID ra vào khu vực chụp 

chiếu hình ảnh y khoa.  
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LANR  Số hiệu bác sĩ được 

cấp trọn đời 

Mã số bác sỹ trọn đời – để sử dụng trong nước Đức. 

LI Số do Cục Lao động 

và Công nghiệp cấp 

 

LN Số giấy phép  

LR ID đăng ký ở địa 

phương 

 

MA Mã số bảo hiểm 

Medicaid của bệnh 

nhân 

Phân lớp: Bảo hiểm 

MB Mã số thẻ thành viên Một định danh cho người có bảo hiểm của một chính 

sách bảo hiểm (người có bảo hiểm luôn luôn có một mã 

số đăng ký), thông thường được cấp phát bởi tổ chức 

cung cấp bảo hiểm 

Trường hợp sử dụng: Cá nhân được chi trả bởi chính 

sách bảo hiểm. Cá nhân này có thể hoặc không thể là 

người đăng ký chính sách bảo hiểm. 

MC Số chăm sóc y tế của 

bệnh nhân 

Phân lớp: Bảo hiểm 

MCD Số Medicaid của bác 

sĩ 

Phân lớp: Bảo hiểm 

MCN Số microchip  

MCR Số chăm sóc y tế của 

bác sĩ 

Phân lớp: Bảo hiểm 

MCT Giấy đăng ký kết hôn Mã số kết hợp với một tài liệu xác định sự kiện kết hôn 

của một cá nhân 
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MD Số giấy phép y tế Định danh duy nhất được cấp phát cho một bác sỹ y 

khoa trong phạm vi giấy phép hành nghề. 

Trường hợp sử dụng: Các mã số giấy phép hành nghề 

đôi khi được sử dụng như là các định danh. Trong một 

vài bang, cùng một cơ quan có thẩm quyền cấp phát tất 

cả ba định danh, ví dụ giấy phép hành nghề y, bác sỹ nắn 

xương, trợ giúp bác sỹ được cấp phát bởi một hội đồng y 

khoa nhà nước. Đối với trường hợp này, loại dữ liệu CX 

yêu cầu các loại định danh phân biệt được diễn giải 

chính xác trong thành phần dữ liệu 1. Hơn nữa, việc 

phân biệt giữa các loại giấy phép hành nghề này là thực 

sự quan trọng trong hầu hết tổ chức chăm sóc sức khỏe 

(điều này không truyền đạt đầy đủ thông tin giấy phép, 

bắt buộc phải có một phân đoạn dữ liệu để hỗ trợ truyền 

đạt đầy đủ các thuộc tính liên quan). 

MI ID quân đội Một mã số được cấp phát cho một cá nhân đang thực 

hiện nghĩa vụ quân sự, nhưng hiện tại không làm việc 

trong quân đội. Mã số được cấp phát bởi Bộ Quốc Phòng 

hoặc Cơ quan Cựu chiến binh (VA) 

MR Mã số hồ sơ bệnh án Định danh duy nhất được cấp cho một bệnh nhân trong 

một bộ các hồ sơ bệnh án, không nhất thiết phải duy nhất 

trong ứng dụng. 

MRT Mã số hồ sơ bệnh án 

tạm thời 

Phiên bản tạm thời của mã số hồ sơ bệnh án 

Trường hợp sử dụng: Hệ thống phụ trợ không cấp phát 

các mã số hồ sơ bệnh án tại thời điểm đăng ký bệnh 

nhân lần đầu tiên. Hệ thống phụ trợ này sẽ tạo một mã số 

hồ sơ bệnh án tạm thời để sử dụng cho đến khi một mã 

số hồ sơ bệnh án chính thức được cấp phát. 

MS Thẻ MasterCard Đã không được tán đồng và được thay thế bởi BC trong 

phiên bản v2.5 

NBSNR Mã số văn phòng thứ 

hai của bác sĩ 

Mã số thành lập bổ sung – Được sử dụng trong nước 

Đức 

 

NCT Chứng nhận nhập tịch Mã số kết hợp với một tài liệu xác định quyền công dân 

của một cá nhân tại một quốc gia cụ thể 

NE Định danh chủ thuê 

cấp quốc gia 

Tại Mỹ, cơ quan có thẩm quyền cấp phát giá trị này 

thông thường là CMS, nhưng nó có thể được sử dụng 

bởi tất cả các nhà cung cấp và các công ty bảo hiểm 

trong các giao dịch HIPPA có liên quan. 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

NH Định danh chương 

trình chăm sóc sức 

khỏe quốc gia 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Được sử dụng cho định danh quốc gia UK NHS 

Tại Mỹ, cơ quan có thẩm quyền cấp phát giá trị này 

thông thường là CMS, nhưng nó có thể được sử dụng 

bởi tất cả các nhà cung cấp và các công ty bảo hiểm 

trong các giao dịch HIPPA có liên quan. 

NI Định danh cá nhân 

duy nhất cấp quốc gia 

Phân lớp: Bảo hiểm  

Tại Mỹ, cơ quan có thẩm quyền cấp phát giá trị này 

thông thường là CMS, nhưng nó có thể được sử dụng 

bởi tất cả các nhà cung cấp và các công ty bảo hiểm 

trong các giao dịch HIPPA có liên quan. 

NII Định danh tổ chức 

bảo hiểm quốc gia 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Tại Đức định danh quốc gia được cấp phát cho một công 

ty bảo hiểm. Nó được in trên thẻ bảo hiểm (thẻ y tế). Nó 

không dễ bị nhầm lẫn với mã số thẻ y tế của bản thân 

ID Bảo hiểm y tế của thẻ KV 

NIIP Định danh người chi 

trả bảo hiểm cấp quốc 

gia (người chi trả) 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Tại Đức định danh bảo hiểm được đánh địa chỉ dưới 

hình thức người chi trả 

ID Bảo hiểm y tế của người nhận hóa đơn 

Trường hợp sử dụng: Một bộ phận phụ ban hành thẻ 

cùng với định danh của chúng, nhưng bộ phận chính 

chịu trách nhiệm chi trả các hóa đơn 

NNxxx Định danh cá nhân 

cấp quốc gia trong đó 

xxx là mã quốc gia 

bằng ký tự (theo bảng 

chữ cái) trong bảng 

31663 của tiêu chuẩn 

ISO 

 

NP Số hiệu của điều 

dưỡng viên 

Định danh duy nhất được cấp phát cho người hành nghề 

y tá trong phạm vi giấy chứng nhận 

NPI Định danh nhà cung 

cấp cấp quốc gia 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Tại Mỹ, cơ quan có thẩm quyền cấp phát giá trị này 

thông thường là CMS, nhưng nó có thể được sử dụng 

bởi tất cả các nhà cung cấp và các công ty bảo hiểm 

trong các giao dịch HIPPA có liên quan. 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

OD Số giấy phép kỹ thuật 

viên đo mắt 

Mã số duy nhất được cấp phát cho cá nhân đo thị lực 

trong phạm vi giấy phép hành nghề 

PA Số hiệu trợ lý bác sĩ Định danh duy nhất được cấp phát cho một trợ lý bác sỹ 

trong phạm vi giấy phép hành nghề 

PC Thẻ tạm tha Mã số định danh một cá nhân đang được tạm tha 

PCN Mã số trại cải tạo/nhà 

tù 

Mã số được cấp phát cho cá nhân đang bị giam giữ 

PE Số định danh vật thể 

sống trong doanh 

nghiệp 

Định danh duy nhất được cấp phát cho một chủ thể sống 

trong một tổ chức (giống như đã được định danh bởi cơ 

quan có thẩm quyền cấp phát) 

PEN Số hưu trí  

PI Định danh nội bộ của 

bệnh nhân 

Mã số duy nhất được cấp phát cho bệnh nhân trong một 

cơ quan có thẩm quyền cấp phát 

PN Số hiệu cá nhân Mã số duy nhất được cấp phát cho chủ thể sống trong 

một cơ quan có thẩm quyền cấp phát 

PNT Số định danh vật thể 

sống tạm thời 

Phiên bản tạm thời của một mã số chủ thể lót 

PPIN Số định danh nhà 

cung cấp thực hiện 

chăm sóc y tế/CMS 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Định danh cho một nhà cung cấp tại một địa điểm trong 

chương trình CMS/Medicare. Loại định danh này chỉ 

duy nhất trong bối cảnh tại một địa điểm. Địa điểm là 

chưa đủ cho định danh, nó phải được nhận từ bối 

cảnh/nội dung của bản tin (Ví dụ, định danh này kết hợp 

với một địa điểm bằng sự kết hợp trong một bản tin hoặc 

một phân đoạn bản tin.  

PPN Số hộ chiếu  Mã số duy nhất được cấp phát cho việc khẳng định rõ 

ràng một tài liệu mà cá nhân là công dân của quốc gia. 

Tại Mỹ, mã số này được chỉ cấp phát bởi Chính phủ 

PRC Số thẻ thường trú  

PRN Số hiệu nhà cung cấp Mã số duy nhất được cấp phát cho một nhà cung cấp cá 

nhân, một nhóm nhà cung cấp hoặc một tổ chức trong cơ 

quan có thẩm quyền cấp phát. 

Trường hợp sử dụng: Điều này cho phép PRN thể hiện 

một cá nhân (một y tá) hoặc một nhóm/tổ chức (nhóm 

phẫu thuật chỉnh hình) 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

PT Định danh bên ngoài 

của bệnh nhân 

 

QA Mã số QA  

RI Định danh nguồn lực Một định danh nguồn lực chung. 

Trường hợp sử dụng: Một loại định danh cần thiết để 

cung cấp những gì đã được nhận biết phổ biến giống như 

nguồn lực. Các nguồn lực có thể bao gồm con người (Ví 

dụ, nhà điều trị hệ hô hấp), không phải là con người (Ví 

dụ, con vật đồng hành), đối tượng bất động (Ví dụ, 

phòng khám bệnh), tổ chức (lớp giáo dục bệnh tiểu 

đường) hoặc bất kỳ thực thể vật lý hoặc logic  

RPH Mã số giấy phép dược 

sĩ 

Một định danh duy nhất được cấp phát cho một dược sỹ 

trong phạm vi giấy phép hành nghề. 

RN Mã số đăng ký y tá Một định danh duy nhất được cấp phát cho một y tá đã 

đăng ký trong phạm vi giấy phép hành nghề. 

RR Mã số hưu trí ngành 

đường sắt 

Một định danh được cấp phát cho một cá nhân gia nhập 

Cục quản lý hưu trí ngành đường sắt. Tương tự, nhưng 

phân biệt với mã an sinh xã hội. 

RRI ID đăng ký khu vực  

RRP Số nhà cung cấp dịch 

vụ trong chương trình 

bảo hiểm hưu trí 

ngành đường sắt 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Một định danh được cấp cho  một đăng ký của nhà cung 

cấp với CMS/Cục Quản lý hưu trí đường sắt/chương 

trình Medicare (chương trình con của CMS/Medicare)  

SID ID mẫu vật xét 

nghiệm 

Định danh cho một mẫu vật xét nghiệm. Được sử dụng 

khi nó không được nhận biết nếu ID mẫu vật xét nghiệm 

là ID mẫu vật xét nghiệm duy nhất (USID) hoặc một ID 

gốc (ASID) 

SL Giấy phép của Bang  

SN Số hiệu người đăng 

ký 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Một định danh cho một khách hàng đăng ký chính sách 

bảo hiểm là duy nhất và thông thường được cấp phát bởi 

nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

Trường hợp sử dụng: Một cá nhân là khách hàng của 

chính sách bảo hiểm. gia đình của cá nhân này có thể là 

thành viên trong chương trình bảo hiểm, nhưng họ 

không phải là khách hàng. 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 154 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SP Giấy phép học tập Mã số kết hợp với quyền định danh một cá nhân là một 

thành viên của phạm vi pháp lý đối với mục tiêu giáo 

dục.  

SR ID đăng ký ở Bang  

SS Số an sinh xã hội  

TAX Số ID thuế  

TN Số hiệp ước (Canada) Mã số được cấp phát cho một thành viên của một nhóm 

người bản địa tại Canada 

Trường hợp sử dụng: Quốc gia đầu tiên 

TPR Cư dân thường trú 

tạm thời (Canada) 

Mã số kết hợp với một tài liệu xác định tình trạng cư dân 

thường trú tạm thời của một cá nhân 

U Định danh không xác 

định 

 

UPIN Số định danh bác sĩ 

tổng quát trong 

chương trình 

Medicare/CMS (trước 

là HCFA) 

Phân lớp: Bảo hiểm 

Một định danh cho một nhà cung cấp trong chương trình 

CMS/Medicare. Định danh duy nhất toàn quốc cho nhà 

cung cấp thuộc chương trình Medicare 

USID ID mẫu vật xét 

nghiệm duy nhất 

Định danh duy nhất cho một mẫu xét nghiệm 

VN Số thăm khám  

VP Giấy phép người 

thăm  

Mã số kết hợp với một tài liệu xác định một người là 

một khách viếng thăm của một phạm vi khu vực hoặc 

quốc gia. 

VS VISA Đã không được tán đồng và được thay thế bởi BC trong 

phiên bản v2.5 

WC Định danh WIC  

WCN Số bồi thường cho 

người lao động 

 

WP Giấy phép lao động Mã số kết hợp với quyền cho một cá nhân được trao 

quyền để làm việc tại một quốc gia trong một khoảng 

thời gian cụ thể 

XX Định danh tổ chức  
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2.C.2.141 0204 – Loại tên tổ chức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0204 InM TBD TBD XON.2, PD1-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0204 – Loại tên tổ chức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Tên bí danh  

L Tên hợp pháp  

D Tên hiển thị  

SL Tên niêm yết sàn chứng 

khoán 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.142 0205 – Loại giá, phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0205 InM TBD TBD CP.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0205 – Loại giá, phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Lệ phí hành chính hay lệ phí xử lý  

DC Đơn giá trực tiếp  

IC Đơn giá gián tiếp  

PF Phí chuyên gia cho người cung cấp dịch vụ thực 

hiện khám chữa bệnh 

 

TF Phí công nghệ cho việc sử dụng trang thiết bị  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

TP Tổng giá  

UP Đơn giá, có thể dựa trên độ dài của thủ tục hoặc 

dựa trên dịch vụ 

 

 

2.C.2.143 0206 – Mã hoạt động phân đoạn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0206 InM TBD TBD CH2, RXA-21, 

RXV-22, LCH-2, 

IAM-6, ARV-2, 

IN1-55 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0206 – Mã hoạt động phân đoạn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Thêm/chèn/bổ sung  

D Xóa  

U Cập nhật  

X Không thay đổi  

 

2.C.2.144 0207 – Phương thức xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0207 InM TBD TBD PT.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0207 – Phương thức xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Lưu trữ  

R Khôi phục từ kho lưu trữ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Tải khởi tạo  

T Hiện đang xử lý, truyền cách quãng (theo kế hoạch 

hoặc theo lệnh) 

 

Not present Chưa có (mặc định, nghĩa là đang xử lý)  

 

2.C.2.145 0208 – Trạng thái hồi đáp truy vấn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0208 InM TBD TBD QAK.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0208 – Trạng thái hồi đáp truy vấn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

OK Tìm thấy dữ liệu, không có lỗi 

(mặc định)  

 

NF Không tìm thấy dữ liệu, không có 

lỗi 

 

AE Lỗi ứng dụng  

AR Từ chối ứng dụng  

 

2.C.2.146 0209 – Toán tử quan hệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0209 InM TBD TBD QSC.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0209 – Toán tử quan hệ 

Toán tử quan hệ Giá trị Ghi chú 

EQ Bằng  

NE Không bằng  
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Toán tử quan hệ Giá trị Ghi chú 

LT Nhỏ hơn  

GT Lớn hơn  

LE Nhỏ hơn hoặc bằng  

GE Lớn hơn hoặc bằng  

CT Có chứa  

GN Chung  

 

2.C.2.147 0210 – Sự kết hợp quan hệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0210 InM TBD TBD QSC.4 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0210 – Sự kết hợp quan hệ 

Kết hợp quan hệ Chú ý Ghi chú 

AND Mặc định  

OR   

 

2.C.2.148 0211– Các bộ ký tự thay thế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0211 InM TBD TBD MSH-18 Hoạt động 

 

Chú ý: Khi các quy tắc giải mã mô tả, tiêu chuẩn này luôn luôn phát biểu các điều 

khoản về vị trí ký tự, không có phần bù byte. Tương tự, việc so sánh cần hoàn thành 

trên các giá trị ký tự, không tương đương theo byte. Vì lý do này, các ký tự phân cách 

luôn cần có sự mô tả trong tiêu chuẩn tập ký tự ASCII 7-bit, bất kể tập ký tự thực tế 

đang được sử dụng, do đó việc một tìm kiếm đối với ký tự CR (xuống dòng và chuyển 

về đầu dòng) có thể được thực hiện 
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Bảng HL7 0211 – Các bộ ký tự thay thế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ASCII Bộ ký tự ASCII 7 bit in được Bộ ký tự này là mặc định trong trường 

hợp trường dữ liệu này bị bỏ qua 

8859/1 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/1 

 

8859/2 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/2 

 

8859/3 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/3 

 

8859/4 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/4 

 

8859/5 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/5 

 

8859/6 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/6 

 

8859/7 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/7 

 

8859/8 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/8 

 

8859/9 Các ký tự in được từ Bộ ký tự ISO 

8859/9 

 

8859/15 Các ký tự in được từ ISO 8859/15 

(La tinh – 15) 

 

ISO IR6 Bộ ký tự đồ họa ASCII gồm 94 ký 

tự 

http://www.itscj.ipsj.or.jp/ISO-

IR/006.pdf 

ISO IR14 Mã để trao đổi thông tin (một 

byte) (JIS X 0201-1976) 

Chú ý rằng mã chứa một ký tự khoảng 

trắng, ví dụ, “ISO IR14” 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ISO IR87 Mã cho Bộ ký tự đồ họa Nhật Bản 

để trao đổi thông tin (JIS X 0208-

1990) 

Chú ý rằng mã chứa một ký tự khoảng 

trắng, ví dụ, “ISO IR87” 

JIS X 0208 cần một chuỗi escape. Tại 

Nhật Bản, kỹ thuật escape là tiêu 

chuẩn ISO 2022. Từ cơ sở bộ ký tự 

ASCII, chuỗi “escape” $B (theo định 

dạng HEX, 1B 24 42) cho phép phân 

tích và kiểm tra để biết rằng các byte 

theo sau nên được lưu giữ ở mức độ 2 

byte. Trở lại với bộ ký tự ASCII là 1B 

28 42 

ISO IR159 Mã của Bộ ký tự đồ họa Nhật Bản 

bổ sung để trao đổi thông tin (JIS 

X 0212-1990) 

Chú ý rằng mã chứa một ký tự khoảng 

trắng, ví dụ, “ISO IR159” 

 

GB 18030-

2000 

Mã cho Bộ ký tự Trung Quốc (GB 

18030-2000) 

Không cần một chuỗi escape 

KS X 1001 Mã cho Bộ ký tự Hàn Quốc (KS X 

1001) 

 

CNS 11643-

1992 

Mã cho Bộ ký tự Đài Loan (CNS 

11643-1992) 

Không cần một chuỗi escape 

BIG-5 Mã cho Bộ ký tự Đài Loan (BIG-

5) 

Không cần một chuỗi escape 

BIG-5 không cần một chuỗi escape. 

Bộ ký tự ASCII là một tập ký tự 7-bit, 

có nghĩa rằng bit đầu của một byte là 

“0” (không sử dụng). Khi phân tích và 

kiểm tra các ký tự đã biết, khi bit đầu 

tiên có giá trị “0” thì bộ ký tự đó là 

ASCII. Khi bit đầu tiên có giá trị là 

“1”, các byte sau đó cần được xử lý 

theo định dạng 2 byte (hoặc nhiều 

hơn). Không cần kỹ thuật esccape nào. 

Tuy nhiên, từ khi một vài máy chủ 

không diễn giải một cách chính xác, 

trong mạng internet RFC, để không sử 

dụng những loại mở rộng không an 

toàn và không escape. 

UNICODE Tiêu chuẩn ký tự toàn cầu từ 

ISO/IEC 10646-1-1993 

Đã không được chấp thuận. Giữ lại để 

tương thích ngược kể từ phiên bản 2.5. 

Được thay thế bởi các mã được mã 

hóa theo định dạng Unicode cụ thể 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

UNICODE 

UTF-8 

Định dạng chuyển đổi ÚC, dạng 8-

bit 

UTF-8 là một mã hóa có chiều dài 

thay đổi, mỗi một giá trị mã được trình 

diễn theo dạng 1, 2 hoặc 3 byte, tùy 

thuộc vào giá trị mã. Bộ ký tự ASCII 7 

bit là một tập con phù hợp của UTF-8. 

Lưu ý rằng mã chứa một ký tự khoảng 

trắng trước UTF nhưng không nằm 

trước và sau dấu gạch nối. Do UTF-8 

trình diễn bộ ký tự UNICODE đầy đủ, 

những ràng buộc hạn chế sau được áp 

dụng trong khi sử dụng: 

1. UTF-8 phải là bộ mã hóa mặc định 

của bản tin, UTF-8 không thể được 

quy định giống như là một bộ ký tự bổ 

sung trong trường dữ liệu MSH-18  

2. Không có những bộ ký tự khác 

được phép xuất hiện trong các bản tin 

mà UTF-8 là bộ mã ký tự mặc định 

của bản tin 

Nói một cách khác, UNICODE UTF-8 

chỉ có thể được quy định là một giá trị 

đơn trong trường dữ liệu MSH-18 

3. Một bản tin được mã hóa theo UTF-

8 phải không sử dụng dấu thứ tự Byte 

(BOM – Byte Order Mark) 

 

2.C.2.149 0212 – Quốc tịch 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0212  TBD TBD NK1-27, GT1-43. 

IN1-41,  

Hoạt động 

HL7 khuyến nghị sử dụng bảng ISO 3166. 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0212 – Quốc tịch 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất đã 

được định nghĩa 
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2.C.2.150 0213 – Mã tình trạng xóa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0213 PA TBD TBD PV2-16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0213 – Mã tình trạng xóa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Đánh dấu để xóa. Người dùng không thể cập nhật thông 

tin thăm khám nữa 

 

D Thông tin thăm khám bị đánh dấu để xóa và người dùng 

không thể nhập thêm dữ liệu mới  

 

I Thông tin thăm khám bị đánh dấu không kích hoạt và 

Người dùng không thể nhập thêm dữ liệu mới 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.151 0214 – Mã chương trình đặc biệt 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0214 PA TBD TBD PV2-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0214 – Mã chương trình đặc biệt 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CH Trợ giúp y tế cho trẻ em  

ES Chương trình phẫu thuật tự 

nguyện 

 

FP Kế hoạch hóa gia đình  

O Khác  

U Chưa biết  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.152 0215 – Mã công khai 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0215 PA TBD TBD PV2-21, PD1-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0215 – Mã công khái 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Chỉ thông báo cho 

gia đình 

 

N Không công khai 

thông tin 

 

O Khác  

U Chưa biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.153 0216 – Mã tình trạng bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0216 PA TBD TBD PV2-24 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0216 – Mã tình trạng bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AI Bệnh nhân nội trú đang 

điều trị 

 

DI Bệnh nhân nội trú đã ra 

viện 
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.154 0217 – Mã ưu tiên thăm khám 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0217 PA TBD TBD PV2-25 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0217 – Mã ưu tiên thăm khám 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Cấp cứu  

2 Khẩn cấp  

3 Tự nguyện  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.155 0218 – Điều chỉnh chi phí của bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0218 PA TBD TBD GT1-26 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0218 – Điều chỉnh chi phí của bệnh nhân  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất đã được định nghĩa 

 

 

2.C.2.156 0219 – Mã tái sử dụng dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0219 PA TBD TBD PV2-31 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0219 – Mã tái sử dụng dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.157 0220 – Tổ chức cuộc sống 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0220 PA TBD TBD NK1-21, PD1-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0220 – Tổ chức cuộc sống 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Sống một mình  

F Sống cùng gia 

đình 

 

I Sống tại cơ sở từ 

thiện 

 

R Sống cùng họ hàng  

U Không biết  

S Chỉ sống cùng 

vợ/chồng 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.158 0222 – Lý do liên hệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0222 FM TBD TBD GT1-47, NK1-29 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0222 – Lý do liên hệ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.159 0223 – Quan hệ sống phụ thuộc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0223 PA TBD TBD NK1-17, PD1-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0223 – Quan hệ sống phụ thuộc  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Phụ thuộc vợ, chồng  

M Đòi hỏi giám sát y khoa  

C Phụ thuộc trẻ nhỏ  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.160 0224 – Thu xếp phương tiện vận chuyển 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0224 OO TBD TBD OBR-41 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0224 – Thu xếp phương tiện vận chuyển  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Đã thu xếp  
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N Chưa thu xếp  

U Chưa biết  

 

2.C.2.161 0225 – Đã yêu cầu hộ tống 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0225 OO TBD TBD OBR-42 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0225 – Đã yêu cầu hộ tống 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Đã yêu cầu  

N Không yêu cầu  

U Chưa biết  

 

2.C.2.162 0227 - Các nhà sản xuất vắc xin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0227 OO TBD TBD RXA-17, RXD-20, 

RXG-21 

Hoạt động 

 

Bảng 0227 được nhập vào – Các nhà sản xuất vắc xin (mã = MVX) 

Mã Nhà sản xuất/phân phối Vắc-xin Ghi chú 

AB Abbott Laboratories  (Bao gồm bộ phận sản phẩm ROSS) 

AD Adams Laboratories, Inc.  

ALP Alpha Therapeutic Corporation  

AR Armour  [Không hoạt động – sử dụng AVB] 
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Mã Nhà sản xuất/phân phối Vắc-xin Ghi chú 

AVB Aventis Behring L.L.C.  (Trước đây là Centeon L.L.V; bao gồm 

công ty Dược Armour) [Inactive--use ZLB 

– Không hoạt động – sử dụng ZLB] CDC 

thay đổi vào: ngày 28/2/2006 

AVI Aviron  

BA Baxter Healthcare Corporation  [Không hoạt động – sử dụng BAH] 

BAH Baxter Healthcare Corporation  (Bao gồm Hyland, Immuno International 

AG, và Công ty liên hợp Vắc xin Bắc Mỹ) 

BAY Bayer Corporation  (Bao gồm công ty liên hợp Miles và các 

phòng thí nghiệm Cutter) 

BP Berna Products  [Không hoạt động – sử dụng BPC] 

BPC Berna Products Corporation (Bao gồm Viện Huyết thanh và Vắc xin 

Berne Thụy sĩ) 

MIP Bioport Corporation (Trước đây là Viện sản xuất sản phẩm sinh 

học Michigan) 

CNJ Cangene Corporation  CDC thay đổi vào ngày  28/2/2006 

CMP Celltech Medeva Pharmaceuticals [Không hoạt động – sử dụng NOV] CDC 

thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

CEN Centeon L.L.C.  [Không hoạt động – sử dụng AVB] 

CHI Chiron Corporation  [Không hoạt động – sử dụng NOV] Bao 

gồm Công ty Dược PowderJect, , Công ty 

TNHH Vắc xin Celltech Medeva và Evans  

– CDC thay đổi vào ngày : 14/7/2006 

CON Connaught  [Không hoạt động – sử dụng PMC] 

DVC DynPort Vaccine Company, LLC  CDC thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

EVN Evans Medical Limited  [Không hoạt động – sử dụng NOV] CDC 

thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

GEO GeoVax Labs, Inc.  CDC thay đổi vào ngày: 28/2/2006 

SKB GlaxoSmithKline  (Trước đây là SmithKline Beecham, bao 

gồm SmithKline Beecham và Glaxo 

Welcome) 

GRE Greer Laboratories, Inc.  
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Mã Nhà sản xuất/phân phối Vắc-xin Ghi chú 

IAG Immuno International AG  [Không hoạt động – sử dụng BAH] 

IUS Immuno-U.S., Inc.  

KGC Korea Green Cross Corporation  

LED Lederle  [Không hoạt động – sử dụng WAL] 

MBL Massachusetts Biologic 

Laboratories  

(Trước đây là các phòng thí nghiệm sinh 

học y tế cộng đồng Massachusetts) 

MA Massachusetts Public Health 

Biologic Laboratories  

[Không hoạt động – sử dụng MBL] 

MED MedImmune, Inc.  

MSD  Merck & Co., Inc.  

IM Merieux  [Không hoạt động – sử dụng PMC] 

MIL Miles  [Không hoạt động – sử dụngBAY] 

NAB NABI  (Trước đây là Công ty sinh học Bắc Mỹ) 

NYB New York Blood Center  

NAV North American Vaccine, Inc. [Không hoạt động – sử dụng BAH] 

NOV Novartis Pharmaceutical 

Corporation  

(Bao gồm Chiron, Dược PowderJect, Công 

ty TNHH Vắc xin Celltech Medeva và 

Evans) 

NVX Novavax, Inc.  CDC thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

OTC Organon Teknika Corporation  

ORT Ortho-Clinical Diagnostics  (Trước đây là Công ty liên hợp các hệ 

thống chẩn đoán Ortho) 

PD Parkedale Pharmaceuticals  (Trước đây là Parke-Davis) 

PWJ PowderJect Pharmaceuticals (Bao gồm Công ty TNHH Vắc xin 

Celltech Medeva và Evans) [Không hoạt 

động – sử dụng NOV] CDC thay đổi vào 

ngày: 14/7/2006 

PRX Praxis Biologics [Không hoạt động – sử dụng WAL] 
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Mã Nhà sản xuất/phân phối Vắc-xin Ghi chú 

PMC sanofi pasteur  (Trước đây là Aventis Pasteur, Pasteur 

Merieux Connaught; bao gồm các phòng 

thí nghiệm Connaught and Pasteur 

Merieux) CDC thay đổi vào ngày: 

28/2/2006 

JPN The Research Foundation for 

Microbial Diseases of Osaka 

University (Cơ sở nghiên cứu các 

bệnh do vi trùng của Đại học 

Osaka) 

(BIKEN) 

SCL Sclavo, Inc.  

SOL Solvay Pharmaceuticals  CDC thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

SI Swiss Serum and Vaccine Inst.  [Không hoạt động – sử dụng BPC] 

TAL Talecris Biotherapeutics  (bao gồm Công ty Sinh học Bayer) CDC 

thay đổi vào ngày: 28/2/2006 

USA United States Army Medical 

Research and Material Command 

 

VXG VaxGen  CDC thay đổi vào ngày: 14/7/2006 

WA Wyeth-Ayerst [Không hoạt động – sử dụng WAL] 

WAL Wyeth-Ayerst  (Bao gồm Công ty Nhi khoa và vắc xin 

Wyeth-Lederle, các phòng thí nghiệm 

Wyeth, các phòng thí nghiệm Lederle và 

công ty sinh học Praxis) 

ZLB ZLB Behring  (Bao gồm công ty Dược Armour và 

Aventis Behring) CDC thay đổi vào ngày: 

28/2/2006 

OTH Hãng sản xuất khác   

UNK Hãng sản xuất chưa biết tên  

 

2.C.2.163 0228 – Phân loại chẩn đoán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0228 FM TBD TBD DG1-17 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0228 – Phân loại chẩn đoán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Hội chẩn  

D Chẩn đoán  

M Cấp thuốc (kháng sinh)  

O Khác  

R Xếp lịch chiếu xạ (không dùng các mã ICDA)  

S Dấu hiệu và triệu chứng  

T Chẩn đoán mô  

I Các thủ tục xâm nhập vào cơ thể không được 

phân loại ở các nhóm khác (IV, ống thông, v.v.) 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.164 0229 – Người thanh toán DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0229 FM TBD TBD DRG-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0229 – Người thanh toán DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.165 0230 – Loại chức năng của thủ tục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0230 FM TBD TBD PR1-6 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0230 – Loại chức năng của thủ tục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Gây mê  

P Thủ tục điều trị (Trị liệu, bao gồm phẫu thuật)  

I Thủ tục xâm nhập cơ thể không được xếp vào các 

nhóm khác (ví dụ IV, ống thông, v.v.) 

 

D Thủ tục chẩn đoán  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.166 0231 – Tình trạng là học sinh sinh viên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0231 FM TBD TBD GT1-40, NK1-24, 

PD1-5 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0231 – Tình trạng là học sinh sinh viên  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Học sinh/sinh viên toàn thời gian  

P Học sinh/sinh viên bán thời gian  

N Không là học sinh/sinh viên  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.167 0232 – Lý do liên hệ với công ty bảo hiểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0232 FM TBD TBD IN2-57 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0232 – Lý do liên hệ với công ty bảo hiểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

01 Xin trả bảo hiểm Medicare  

02 Xin trả bảo hiểm Medicaid  

03 Thay đổi tên/địa chỉ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.168 0233 – Mã/Mô tả tình trạng không đồng thời 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0229 FM TBD TBD IN3-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0233 – Mã/Mô tả tình trạng không đồng thời  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có giá trị đề xuất đã được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.169 0234 – Thời gian báo cáo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0234 OO TBD TBD PES-11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0234– Thời gian báo cáo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CO Sự hiệu chỉnh  

AD Khi sửa chữa chính xác  

RQ Bổ sung thông tin  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

DE Thông tin yêu cầu  

PD Đánh giá thiết bị  

3D Định kỳ  

7D Báo cáo 3 ngày  

10D Báo cáo 7 ngày  

15D Báo cáo 10 ngày  

30D Báo cáo 15 ngày  

 

2.C.2.170 0235 – Nguồn báo cáo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0235 OO TBD TBD PES-12 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0235 – Nguồn báo cáo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Thử nghiệm lâm sàng  

L Tài liệu  

H Chuyên gia y tế  

R Cơ quan hợp pháp  

D Cơ sở dữ liệu/Trung tâm đăng ký/trung tâm 

kiểm soát chất độc 

 

N Nguồn khác chuyên gia y tế  

P Bệnh nhân  

M Hãng sản xuất/đơn vị giữ quyền marketing  

E Hãng phân phối  

O Nguồn khác  
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2.C.2.171 0236 – Sự kiện đã báo cáo cho 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0236 OO TBD TBD PES-13 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0236 – Sự kiện đã báo cáo cho 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

M Hãng sản xuất  

L Cơ sở y tế địa phương/cơ sở của người dùng  

R Cơ quan hợp pháp  

D Hãng phân phối  

 

2.C.2.172 0237 – Tính chất sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0237 OO TBD TBD PEO-8 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0237 – Tính chất sự kiện  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Tương tác  

O Quá liều  

A Lạm dụng  

M Sử dụng sai   

D Phụ thuộc  

L Thiếu tác dụng điều trị 

mong đợi 

 

W Cai nghiện thuốc  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Tác dụng có lợi không dự 

liệu 

 

 

2.C.2.173 0238 – Mức độ nghiêm trọng của sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0238 OO TBD TBD PEO-9 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0238 HL7 – Mức độ nghiêm trọng của sự kiện  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

S Đáng kể  

N Không  

 

2.C.2.174 0239 – Sự kiện đã được dự kiến trước 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0239 OO TBD TBD PEO-10 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0239 – Sự kiện đã được dự kiến trước  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

U Không biết  
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2.C.2.175 0240 – Hậu quả của sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0240 OO TBD TBD PEO-11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0240 – Hậu quả của sự kiện  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Tử vong  

L Đe dọa tính mạng  

H Phải nhập viện  

P Kéo dài thời gian nằm viện  

C Bất thường bẩm sinh/khiếm khuyết bẩm sinh  

I Mất một năng lực quan trọng, lâu dài hoặc vĩnh viễn  

J Tàn tật quan trọng, lâu dài hoặc vĩnh viễn  

R Cần can thiệp để phòng tránh suy yếu/tổn hại  

O Khác  

 

2.C.2.176 0241 – Kết quả điều trị của bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0241 OO TBD TBD PEO-12 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0241 – Kết quả điều trị của bệnh nhân  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Tử vong  

R Đang hồi phục  

N Không hồi phục/không thay đổi  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

W Tình trạng xấu đi  

S Di chứng  

F Hồi phục hoàn toàn  

U Không biết  

 

2.C.2.177 0242 – Trình độ chuyên môn của người quan sát chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0242 OO TBD TBD PEO-22, PEO-23, 

PCR-19 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0242 – Trình độ chuyên môn của người quan sát chính  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Bác sĩ (nắn xương, vi lượng đồng căn)  

R Dược sĩ  

M Chuyên gia tầm trung (y tá, điều dưỡng thực hành, 

trợ lý bác sĩ) 

 

H Chuyên gia y tế khác  

C Người tiêu dùng dịch vụ y tế/bệnh nhân  

L Luật sư/Công chứng viên  

O Các chuyên gia ngoài lĩnh vực y tế  

 

2.C.2.178 0243 – Định danh có thể bị tiết lộ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0243 OO TBD TBD PEO-25 Hoạt động 
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Bảng HL7 0243 – Định danh có thể bị tiết lộ  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

NA Không áp dụng  

 

2.C.2.179 0244 – Thiết bị sử dụng một lần 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0244 OO TBD TBD PCR-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0244 – Thiết bị sử dụng một lần  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.180 0245 – Vấn đề của sản phẩm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0245 OO TBD TBD PCR-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0245 – Vấn đề của sản phẩm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.181 0246 – Sản phẩm sẵn sàng để kiểm tra 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0246 OO TBD TBD PCR-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0246 – Sản phẩm sẵn sàng để kiểm tra 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.182 0247 – Tình trạng đánh giá 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0247 OO TBD TBD PCR-15 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0247 – Tình trạng đánh giá  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Đã hoàn thành đánh giá  

P Đang được đánh giá  

K Đã biết vấn đề, không cần đánh giá   

X Sản phẩm không do công ty sản xuất  

A Dự kiến đánh giá, nhưng chưa bắt đầu  

D Đã bỏ sản phẩm – không thể theo dõi tiếp  

C Nhận sản phẩm trong tình trạng không thể 

phân tích 

 

I Sản phẩm vẫn đang được cấy ghép – không 

thể theo dõi tiếp 

 

U Không có sẵn sản phẩm để thực hiện kiểm tra 

tiếp theo 

 

Q Sản phẩm đang được kiểm dịch – không thể 

theo dõi tiếp 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Sản phẩm đang được thu hồi/khắc phục  

O Khác  

 

2.C.2.183 0248 – Nguồn gốc sản phẩm 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0248 OO TBD TBD PCR-17 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0248 – Nguồn gốc sản phẩm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Sản phẩm thực tế liên quan đến sự kiện được đánh giá  

L Một sản phẩm cùng lô với sản phẩm thực tế liên quan  

được đánh giá 

 

R Một sản phẩm từ mẫu dự trữ được đánh giá  

N Một sản phẩm từ lượng tồn kho có kiểm soát/không liên 

quan được đánh giá 

 

 

2.C.2.184 0249 – Sản phẩm cùng chủng loại 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0249 OO TBD TBD PCR-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0249 – Sản phẩm cùng chủng loại 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 
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2.C.2.185 0250 – Đánh giá mức độ liên quan 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0250 OO TBD TBD PCR-20 Hoạt động 

 

Bảng 0250 HL7 – Đánh giá mức độ liên quan 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

H Xác suất cao  

M Xác suất trung 

bình 

 

S Xác suất thấp  

I Xác suất rất nhỏ  

N Không liên quan  

 

2.C.2.186 0251 – Hành động thực hiện phản hồi sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0251 OO TBD TBD PCR-21 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0251 HL7 – Hành động thực hiện phản hồi sự kiện  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

WP Rút bỏ sản phẩm vĩnh viễn  

WT Rút bỏ sản phẩm tạm thời  

DR Giảm liều lượng hoặc tần suất sử 

dụng sản phẩm 

 

DI Tăng liều lượng hoặc tần suất sử 

dụng sản phẩm 

 

OT Khác  

N Không có hành động nào  
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2.C.2.187 0252 – Quan sát nguyên nhân-hệ quả 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0252 OO TBD TBD PCR-22 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0252 – Quan sát nguyên nhân-hệ quả  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AW Giảm bớt hiện tượng sau khi rút bỏ sản phẩm  

BE Hiện tượng lại xảy ra sau khi dùng lại sản 

phẩm 

 

LI Các tài liệu đã có phản ánh mối liên quan của 

sản phẩm với hiện tượng 

 

IN Hiện tượng xảy ra sau khi sử dụng sản phẩm  

EX Có các lý giải khác cho hiện tượng  

PL Quan sát thấy ảnh hưởng khi bệnh nhân nhận 

giả dược 

 

TC Ghi nhận mức độ sản phẩm gây độc hại trong 

máu hoặc các chất dịch trong cơ thể 

 

DR Quan sát thấy các phản ứng với liều lượng  

SE Xảy ra các hiện tượng tương tự ở bệnh nhân 

này trong quá khứ 

 

OE Có bằng chứng khách quan xác nhận việc xảy 

ra hiện tượng  

 

OT Khác  

 

2.C.2.188 0253 – Cơ chế phơi nhiễm gián tiếp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0253 OO TBD TBD PCR-23 Hoạt động 
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Bảng HL7 0253 – Cơ chế phơi nhiễm gián tiếp  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Qua sữa mẹ  

P Qua nhau thai  

F Từ cha  

X Qua sản phẩm máu  

O Khác  

 

2.C.2.189 0254 – Loại số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0254 InM TBD TBD OM1.42 Hoạt động 

 

Bảng 0254 HL7 – Loại số lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CACT Hoạt tính của chất xúc tác  

CNC Nồng độ chất xúc tác  

CCRTO Hệ số nồng độ của chất xúc tác  

CCNT Hàm lượng chất xúc tác   

CFR Phân số chất xúc tác   

CRAT Tốc độ xúc tác  

CRTO Hệ số xúc tác  

ENT Theo phân tử  

ENTSUB Số lượng phân tử chất  

ENTCAT Hoạt tính xúc tác theo phân tử  

ENTNUM Số phân tử  

ENTVOL Thể tích phân tử  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

MASS Theo khối lượng  

MCNC Nồng độ khối lượng  

MCRTO Hệ số nồng độ theo khối lượng  

MCNT Hàm lượng theo khối lượng  

MFR Tỷ lệ khối lượng  

MINC Lượng gia tăng của khối lượng  

MRAT Tỷ lệ theo khối lượng  

MRTO Tỷ số khối lượng  

NUM Số  

NCNC Nồng độ số  

NCNT Hàm lượng số  

NFR Phân số số hạt  

NRTO Tỷ số theo số hạt  

SUB Số mol  

SCNC Nồng độ chất  

SCRTO Hệ số nồng độ chất  

SCNT Hàm lượng chất  

SCNTR Tỷ lệ hàm lượng chất  

SFR Phân số chất  

SCNCIN Lượng gia nồng độ chất  

SRAT Tốc độ chất  

SRTO Tỷ số chất  

VOL Thể tích/dung tích  

VCNT Hàm lượng theo thể tích  

VFR Phân số theo thể tích  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

VRAT Tốc độ theo thể tích  

VRTO Tỷ số theo thể tích  

ACNC Nồng độ, chất tùy ý  

RLMCNC Nồng độ khối lượng tương đối  

RLSCNC Nồng độ chất tương đối  

THRMCNC Nồng độ khối lượng ngưỡng  

THRSCNC Nồng độ chất ngưỡng  

TIME Thời gian (ví dụ giây)  

TMDF Chênh lệch thời gian  

TMSTP Dấu mốc thời gian – Ngày và giờ  

TRTO Tỷ lệ thời gian  

RCRLTM Thời gian tương đối nghịch đảo  

RLTM Thời gian tương đối  

ABS Mức hấp thụ  

ACT Hoạt tính  

APER Xuất hiện  

ARB Tùy ý  

AREA Diện tích  

ASPECT Khía cạnh  

CLAS Lớp  

CNST Hằng số  

COEF Hệ số  

COLOR Màu sắc  

CONS Nhất quán  

DEN Mật độ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

DEV Thiết bị  

DIFF Chênh lệch  

ELAS Tính đàn hồi  

ELPOT Điện thế (vôn)  

ELRAT Dòng điện (am-pe)  

ELRES Điện trở  

ENGR Năng lượng  

EQL Cân bằng  

FORCE Lực cơ học  

FREQ Tần số  

IMP Số bản in/thuyết minh một nghiên cứu  

KINV Độ nhớt động học  

LEN Chiều dài  

LINC Lượng gia tăng chiều dài  

LIQ Hóa lỏng  

MGFLUX Thông lượng từ trường  

MORPH Hình thái  

MOTIL Tính di động  

OD Mật độ quang  

OSMOL Nồng độ osmol/kg dung dịch  

PRID Mức độ có mặt/nhận diện/tồn tại  

PRES Áp suất (thành phần)  

PWR Công suất (oát)  

RANGE Khoảng  

RATIO Tỷ số  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

RDEN Mật độ tương đối  

REL Tương đối  

SATFR Phân số bão hòa  

SHAPE Hình khối  

SMELL Mùi  

SUSC Độ nhạy cảm  

TASTE Vị  

TEMP Nhiệt độ  

TEMPDF Chênh lệch nhiệt độ  

TEMPIN Lượng gia tăng nhiệt độ  

TITR Hệ số pha loãng  

TYPE Loại  

VEL Vận tốc  

VELRT Tỷ số vận tốc  

VISC Độ nhớt  

Các mục gắn dấu sao được chấp nhận từ IUPAC Silver Book2, các mục 

không gắn dấu sao là phần mở rộng. 

 

2.C.2.190 0255 – Các nhóm khoảng thời gian 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0255 InM/OO TBD TBD OM1-43    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0255 – Các nhóm khoảng thời gian  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PT Để xác định các phép đo tại một điểm thời gian. 

Đây là từ đồng nghĩa với các từ “điểm/spot hoặc 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

“ngẫu nhiên/random” trong phép đo nước tiểu 

* (dấu hoa thị) vòng đời của “đơn vị”. Dùng cho 

các sản phẩm máu 

 

30M 30 phút  

1H 1 giờ  

2H 2 giờ  

2.5H 2½ giờ  

3H 3 giờ  

4H 4 giờ  

5H 5 giờ  

6H 6 giờ  

7H 7 giờ  

8H 8 giờ  

12H 12 giờ  

24H 24 giờ  

2D 2 ngày  

3D 3 ngày  

4D 4 ngày  

5D 5 ngày  

6D 6 ngày  

1W 1 tuần  

2W 2 tuần  

3W 3 tuần  

4W 4 tuần  

1L 1 tháng (30 ngày)  

2L 2 tháng  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

3L 3 tháng  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.191 0256 – Độ trễ thời gian sau thử thách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0256 InM/OO TBD TBD OM1.44 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0256 - Độ trễ thời gian sau thử thách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BS Cơ sở (thời gian ngay trước thử thách)  

PEAK Thời điểm sau liều thuốc khi đạt đến mức thuốc cao nhất (khác 

nhau tùy thuốc) 

 

TROUGH Thời điểm sau liều thuốc khi đạt mức thuốc thấp nhất (khác 

nhau tùy loại thuốc) 

 

RANDOM Thời điểm sau thử thách hoặc sau liều thuốc mà không quy 

định rõ 

 

1M 1 phút sau thử thách  

2M 2 phút sau thử thách  

3M 3 phút sau thử thách  

4M 4 phút sau thử thách  

5M 5 phút sau thử thách  

6M 6 phút sau thử thách  

7M 7 phút sau thử thách  

8M 8 phút sau thử thách  

9M 9 phút sau thử thách  

10M 10 phút sau thử thách  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

15M 15 phút sau thử thách  

20M 20 phút sau thử thách  

25M 25 phút sau thử thách  

30M 30 phút sau thử thách  

1H 1 giờ sau thử thách  

2H 2 giờ sau thử thách  

2.5H 2 ½ giờ sau thử thách  

3H 3 giờ sau thử thách  

4H 4 giờ sau thử thách  

5H 5 giờ sau thử thách  

6H 6 giờ sau thử thách  

7H 7 giờ sau thử thách  

8H 8 giờ sau thử thách  

8H SHIFT 8 giờ căn chỉnh theo ca điều dưỡng  

12H 12 giờ sau thử thách  

24H 24 giờ sau thử thách  

2D 2 ngày  

3D 3 ngày  

4D 4 ngày  

5D 5 ngày  

6D 6 ngày  

7D 7 ngày  

1W 1 tuần  

10D 10 ngày  

2W 2 tuần  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

3W 3 tuần  

4W 4 tuần  

1L 1 tháng (30 ngày) sau thử thách  

2L 2 tháng (60 ngày) sau thử thách  

3L 3 tháng (90 ngày) sau thử thách  

 

2.C.2.192 0257 – Bản chất của thử hách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0257 InM/OO TBD TBD OM1.44 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0257 – Bản chất của thử thách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CFST Cho nhịn đói (không tiếp nhận thêm calorie) trong khoảng thời 

gian được quy định tại thành phần thời gian của điều khoản, ví dụ, 

1 giờ sau CFST 

 

EXCZ Thử thách tập luyện (có thể đo đếm số lượng)  

FFST Không tiếp nhận chất lỏng trong khoảng thời gian quy định tại 

thành phần thời gian của điều khoản 

 

 

2.C.2.193 0258 – Yếu tố điều chỉnh mối quan hệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0258 InM/OO TBD TBD OM1.45 Hoạt động 

 

Bảng 0258 HL7 - Yếu tố điều chỉnh mối quan hệ  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CONTRO Kiểm soát  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

L 

PATIENT Bệnh nhân  

DONOR Người hiến tặng  

BPU Đơn vị sản phẩm máu  

 

2.C.2.194 0259 – phương thức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0259 InM/OO TBD TBD OM1-47    Hoạt động 

Được giữ lại chỉ để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.7. Xem Bảng 

mở rộng 0910 – Phương thức thu được thay thế. 

Bảng do người dùng định nghĩa 0259 – Phương thức các giá trị được 

thông qua từ DICOM C.7.3.1.1.1 Phương thức. Trong trường hợp chúng được 

sử dụng, ID hệ thống mã sẽ là DCM 

Bảng do người dùng định nghĩa 0259 – Phương thức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AS Dùng kính soi mạch  

BS Chụp ảnh từ sinh học  

CD Doppler màu  

CP Soi âm đạo  

CR X quang vi tính  

CS Mở thông bàng quang  

CT Chụp cắt lớp vi tính  

DD Doppler kép  

DG Dùng dụng cụ soi thấu quang  

DM Hiển vi kỹ thuật số   

EC Siêu âm tim ký  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ES Nội soi  

FA Chụp X quang mạch máu dùng fluorescein  

FS Soi đáy mắt  

LP Soi ổ bụng  

LS Quét la-ze bề mặt  

MA Chụp X quang cộng hưởng từ mạch máu  

MS Phổ cộng hưởng từ  

NM Y học hạt nhân (nghiên cứu đồng vị phóng xạ)  

OT Khác  

PT Chụp positron cắt lớp  

RF Soi huỳnh quang  

ST Chụp cắt lớp vi tính bằng bức xạ photon 

(SPECT) 

 

TG Nhiệt ký  

US Siêu âm  

XA X-quang mạch máu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.195 0260 – Loại địa điểm của bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0260 InM/PA TBD TBD LOC-3    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0260 – Loại địa điểm của bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Đơn vị điều dưỡng  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Phòng  

B Giường  

E Phòng khám bệnh  

O Phòng phẫu thuật  

C Phòng khám/ Khoa 

chuyên khoa 

 

D Khoa  

L Địa điểm khác  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.196 0261 – Thiết bị tại địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0261 InM/PA TBD TBD LOC-8    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0261 – Thiết bị tại địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

OXY Oxy  

SUC Ống hút  

VIT Thiết bị đo thông số sinh 

tồn  

 

INF Máy bơm truyền dịch  

IVP Bơm truyền tĩnh mạch  

EEG Điện não đồ  

EKG Điện tâm đồ  

VEN Máy thở  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.197 0262 – Mức độ riêng tư 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0262 InM/PA TBD TBD LCH-5    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0262 – Mức độ riêng tư 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Cách ly  

P Phòng riêng  

J Phòng riêng – lý do y tế  

Q Phòng riêng – do dư thừa  

S Phòng hai người  

W Buồng bệnh nhân  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.198 0263 – Mức độ chăm sóc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0263 InM/PA TBD TBD    LCH-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0263 – Mức độ chăm sóc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Ngoại chẩn  

E Cấp cứu  

F Cách ly  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Chăm sóc chuyên sâu  

C Chăm sóc tích cực  

R Thông thường  

S Phẫu thuật  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.199 0264 – Khoa chủ quản địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0264 InM/PA TBD TBD LDP-2    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0264 – Khoa chủ quản địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.200 0265 – Loại chuyên môn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0265 InM/PA TBD TBD LDP-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0265 – Loại chuyên môn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AMB Ngoại chẩn  

PSY Tâm thần học  

PPS Tâm thần học nhi  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

REH Phục hồi chức năng  

PRE Phục hồi chức năng nhi  

ISO Cách ly  

OBG Sản khoa, phụ khoa  

PIN Chăm sóc tích cực nhi/sơ sinh  

INT Chăm sóc tích cực  

SUR Phẫu thuật  

PSI Chăm sóc tích cực tâm thần  

EDI Đào tạo  

CAR Chăm sóc tim mạch  

NBI Trẻ sơ sinh, trẻ em  

CCR Chăm sóc tích cực  

PED Nhi khoa  

EMR Cấp cứu  

OBS Theo dõi  

WIC Phòng khám không cần hẹn 

trước 

 

PHY Thông lệ chung/ thông lệ gia 

đình 

 

ALC Dị ứng  

FPC Kế hoạch hóa gia đình  

CHI Nắn bóp cột sống  

CAN Ung thư  

NAT Liệu pháp tự nhiên  

OTH Chuyên ngành khác  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.201 0267 – Các ngày trong tuần 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0267 InM/PA TBD TBD UVC.2, LDP.10 UVC.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0267 – Ngày trong tuần 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SAT Thứ bảy  

SUN Chủ nhật  

MON Thứ hai  

TUE Thứ ba  

WED Thứ tư  

THU Thứ năm  

FRI Thứ sáu  

 

2.C.2.202 0268 – Ghi đè 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0268 InM/FM TBD TBD CDM-5, PRC-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0268 – Ghi đè 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

X Không được phép ghi đè  

A Được phép ghi đè  

R Cần ghi đè  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.203 0269 – Chỉ báo tính phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0269 InM/FM TBD TBD PRC-18    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0269 – Chỉ báo tính phí  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

O Tính phí theo chỉ định  

R Tính phí theo kết quả  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.204 0270 – Loại văn bản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0270 StrucDoc TBD TBD TXA-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0270 – Loại văn bản 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AR Báo cáo khám nghiệm tử thi  

CD Chẩn đoán tim mạch  

CN Hội chẩn  

DI Chẩn đoán hình ảnh  

DS Báo cáo tóm tắt ra viện  

ED Báo cáo khoa cấp cứu  

HP Tiền sử và khám chức năng  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

OP Báo cáo phẫu thuật  

PC Tư vấn sức khỏe tâm thần  

PH Tiền sử sức khỏe tâm thần và kiểm tra 

chức năng 

 

PN Ghi chú thủ tục  

PR Ghi chú tiến triển  

SP Giải phẫu bệnh lý  

TS Báo cáo tóm tắt chuyển địa điểm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.205 0271 – Trạng thái hoàn thành tài liệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0271 StrucDoc TBD TBD TXA-17 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0271 – Trạng thái hoàn thành tài liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DI Đã đọc để ghi  

DO Đã lưu tài liệu  

IP Đang hoàn thiện  

IN Chưa hoàn thiện  

PA Đã xác thực trước  

AU Đã xác thực  

LA Đã xác thực hợp pháp  
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2.C.2.206 0272 – Tình trạng sự bảo mật tài bản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0272 StrucDoc TBD TBD TXA-18 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0272 – Tình trạng thái sự bảo mật tài liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

V Rất hạn chế   

R Hạn chế  

U Kiểm soát thông thường  

 

2.C.2.207 0273  – Trạng thái sẵn sàng của tài liệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0273 StrucDoc TBD TBD TXA-19 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0273 – Trạng thái sẵn sàng của tài liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AV Có sẵn để phục vụ chăm sóc 

bệnh nhân 

 

CA Đã xóa  

OB Đã lỗi thời  

UN Không có sẵn để phục vụ chăm 

sóc bệnh nhân 

 

 

2.C.2.208 0275 – Trạng thái lưu trữ tài liệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0275 StrucDoc TBD TBD TXA-20 Hoạt động 
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Bảng HL7 0275 – Trạng thái lưu trữ tài liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AC Hoạt động  

AA Hoạt động và được lưu trữ  

AR Được lưu trữ (không hoạt động)  

PU Đã xóa  

 

2.C.2.209 0276 – Các mã lý do hẹn gặp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0276 PA TBD TBD ARQ-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0276 – Mã lý do hẹn gặp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ROUTINE Hẹn thông thường – mặc định nếu 

không có giá trị 

 

WALKIN Thăm khám đột xuất không hẹn trước  

CHECKUP Kiểm tra thông thường, ví dụ như kiểm 

tra sức khỏe hàng năm 

 

FOLLOWUP Tái khám từ cuộc hẹn thăm khám trước  

EMERGENCY Hẹn khám cấp cứu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.210 0277 – Các mã loại cuộc hẹn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0277 PA TBD TBD ARQ-8 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0277 – Các mã loại cuộc hẹn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Normal Loại yêu cầu xếp lịch thông thường – mặc định nếu 

không có giá trị khác 

 

Tentative Đề nghị xếp lịch khám tạm thời (ví dụ “tạm hẹn”)  

Complete Đề nghị bổ sung một cuộc hẹn đã hoàn tất, được dùng 

để duy trì bản ghi về các cuộc hẹn khám đã hoàn tất mà 

không có trong lịch (ví dụ, cuộc hẹn khẩn cấp, đột xuất 

không hẹn trước, v.v) 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.211 0278 – Mã tình trạng xếp lịch hẹn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0278 PA TBD TBD SCH-25 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0278 – Mã tình trạng xếp lịch hẹn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Pending Lịch hẹn chưa được xác nhận lại  

Waitlist Lịch hẹn đã được ghi trong danh sách chờ một khung 

thời gian cụ thể, hoặc một số khung thời gian 

 

Booked Cuộc hẹn đã được đăng ký  

Started Cuộc hẹn đã bắt đầu và hiện đang diễn ra  

Complete Cuộc hẹn đã được hoàn thành bình thường (không bị 

ngắt quãng, hủy hoặc xóa) 

 

Cancelled Cuộc hẹn bị hủy không diễn ra (hủy trước khi bắt đầu)  

Dc Cuộc hẹn bị ngắt quãng (ngắt quãng khi đang diễn ra, 

cuộc hẹn chính bị ngắt quãng, hoặc cuộc hẹn con bị ngắt 

quãng) 

 

Deleted Cuộc hẹn bị xóa khỏi ứng dụng đặt lịch  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

Blocked (Các) khung thời gian chỉ ra đã bị khóa  

Overbook Cuộc hẹn đã được xác nhận, tuy nhiên nó được xác nhận 

trong tình trạng đăng ký quá số lượng 

 

Noshow Bệnh nhân không đến theo lịch hẹn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.212 0279 – Mã cho phép thay thế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0279 PA TBD TBD AIS-9, AIG-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0279 – Mã cho phép thay thế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

No Không được phép thay thế nguồn này  

Confirm Liên lạc người liên hệ bên đặt lệnh trước khi thay thế 

nguồn này 

 

Notify Thông báo người liên hệ bên đặt lệnh thông qua các quy 

trình thông thường khi đã thay thế nguồn này 

 

Yes Được phép thay thế nguồn này  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.213 0280 – Mức độ ưu tiên trong thư giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0280 OO TBD TBD RF1-2 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0280 – Mức độ ưu tiên trong thư giới thiệu  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Khẩn cấp  

A Càng sớm càng tốt  

R Thông thường  

 

2.C.2.214 0281 – Loại thư giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0281 OO TBD TBD RF1-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0281 – Loại thư giới thiệu  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Lab Phòng xét nghiệm  

Rad Chụp phim X-quang  

Med Y khoa  

Skn Điều dưỡng lành nghề  

Psy Khoa tâm thần  

Hom Y tế gia đình  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.215 0282 – Xử lý thư giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

00282 OO TBD TBD RF1-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0282 – Xử lý thư giới thiệu  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

WR Gửi văn bản báo cáo  

RP Trả lại bệnh nhân sau khi 

đánh giá 

 

AM Tiếp nhận quản lý  

SO Tham khảo ý kiến chuyên 

gia 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.216 0283 – Tình trạng thư giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0283 OO TBD TBD RF1-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0283 – Tình trạng thư giới thiệu  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Đã chấp nhận  

P Đang chờ  

R Đã từ chối  

E Đã hết hạn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.217 0284 – Phân loại giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0284 OO TBD TBD RF1-5 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0284 – Phân loại giới thiệu  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Nội trú  

O Ngoại trú  

A Chăm sóc tại nhà  

E Cấp cứu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.218 0285 – Các mã ID công ty bảo hiểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0285 OO TBD TBD AUT-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0285 – Các mã ID công ty bảo hiểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.219 0286 – Vai trò nhà cung cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0286 OO TBD TBD PRD-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0286 – Vai trò nhà cung cấp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RP Nhà cung cấp giới thiệu  

PP Nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe ban đầu 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CP Nhà cung cấp tham vấn  

RT Giới thiệu đến nhà cung cấp 

này 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.220 0287 – Mã hoạt động Vấn đề/Mục tiêu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0287 PA TBD TBD ROL-2, GOL-1, PRB-1, 

PTH-1 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0287 – Mã hoạt động Vấn đề/Mục tiêu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AD BỔ SUNG  

CO CHỈNH SỬA  

DE XÓA  

LI LIÊN KẾT  

UC KHÔNG THAY ĐỔI*  

UN HỦY LIÊN KẾT  

UP CẬP NHẬT  

 

* Mã hoạt động KHÔNG THAY ĐỔI được sử dụng để biểu thị các 

chương trình ứng dụng mà phân đoạn cụ thể này không có thông tin nào được 

điều chỉnh. Nó được cung cấp để xác định chính xác hồ sơ được dự định hiệu 

chỉnh theo sau.   

 

2.C.2.221 0288 – Dãy điều tra dân số 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0288 InM TBD TBD XAD.109 Hoạt động 

Các giá trị có thể được phép: Các mã đã được chính phủ quy định 

Bảng do người dùng định nghĩa 0288 – Dãy điều tra dân số 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.222 0289 – Hạt/Giáo xứ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0289 InM TBD TBD XAD.9, CX.9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0289 – Hạt/Giáo xứ  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.223 0291 – Nhóm con dữ liệu đã tham chiếu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0291 InM TBD TBD RP.4, ED.3  

 

Bảng 0291 mở rộng – Nhóm con của dữ liệu đã tham chiếu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Nguồn RFC 2046  

x-hl7-cda-level-one Tài liệu HL7 Kiến trúc tài liệu lâm sàng mức 

một 

- Được giữ lại chỉ 

để tương thích 

ngược kể từ phiên 

bản v 2.6 và CDA 

phiên bản 2. Giá trị 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ưu tiên là văn 

bản/xml  

 

2.C.2.224 0292  – Vắc xin được quản lý (mã = CVX)  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0292 OO TBD TBD RXA-5, RXE-2, RXD-

2, RXG-4 

Hoạt động 

 

Bảng 0292 được nhập vào – Vắc xin được quản lý (mã = CVX) (tiêm, trừ khi bằng 

đường uống đã được lưu ý) 

Mã Mô tả ngắn gọn Ghi chú/Tên vắc xin đầy đủ 

01 DTP Vắc xin bạch hầu, uốn ván, giải độc tố và ho gà 

02 OPV Vắc xin bại liệt, trực tiếp, đường uống 

03 MMR Vắc xin sởi, quai bị, vi-rút rubella 

04 M/R Vắc xin virut rubella và sởi 

05 Sởi Vắc xin virut  sởi 

06 rubella Vắc xin virut rubella 

07 Quai bị Vắc xin virut quai bị 

08 
Hep B, thanh thiếu niên 

hoặc trẻ em 

Vắc xin viêm gan B, liều lượng dùng cho nhi hoặc trẻ 

em/thanh thiếu niên 

09 
Td (người trưởng thành) Giải độc tố uốn ván và bạch hầu, liều dùng hấp thụ 

dành cho người lớn 

10 IPV Vắc xin bại liệt, bất hoạt 

11 Ho gà Vắc xin ho gà 

12 Bạch hầu Kháng độc tố bạch hầu 

13 TIG Miễn dịch globulin uốn ván 
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14 IG, NOS miễn dịch globulin, NOS (không có gì đặc biệt) 

15 

Cúm, phân tách (bao gồm 

kháng nguyên bề mặt được 

làm sạch) 

Vắc xin virut cúm, phân chia virut (kháng nguyên bề 

mặt) 

16 Cúm, toàn bộ Vắc xin virut cúm, toàn bộ virut 

17 Hib, NOS Tiếp hợp NOS, vắc xin cúm chủng Haemophilus loại b 

18 
Phòng bệnh dại, tiêm trong 

cơ 

Vắc xin dại, sử dụng cho việc tiêm bắp 

19 BCG Vắc xin khuẩn hình que Calmette-Guerin 

20 
DTaP Vắc xin kháng độc tố bạch hầu, uốn ván và ho gà 

không có tế bào (vô bào) 

21 Thủy đậu Vắc xin virut thủy đậu 

22 DTP-Hib Vắc xin liêp hợp loại b DTP-Cúm chủng Haemophilus 

23 Dịch hạch Vắc xin dịch hạch 

24 Bệnh than Vắc xin bệnh than 

25 Thương hàn, uống Vắc xin thương hàn, trực tiếp, uống 

26 Tả Vắc xin dịch tả 

27 
Kháng độc tố do ngộ độc 

thực phẩm 

Kháng độc botulinum 

28 
DT (nhi) Kháng độc tố bạch hầu và uốn ván, được sử dụng dành 

cho trẻ em 

29 
CMVIG Miễn dịch globulin chủng vi-rút cytomegalo, tiêm tĩnh 

mạch 

30 HBIG Miễn dịch globuin viêm gan B 

31 Hep A, nhi, NOS Vắc xin viêm gan A, liều dùng cho trẻ em, NOS 

32 
Viêm não mô cầu Vắc xin viêm não mô cầu polysaccharide (đường đa 

phân tử) (MPSV4) 

33 Bệnh phổi Vắc xin chủng ngừa phế cầu khuẩn polysaccharide 
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34 RIG miễn dịch globulin bệnh dại 

35 Giải độc tố uốn ván Uốn ván, hấp phụ 

36 VZIG Miễn dịch globulin (huyết cầu tố) zô-na thủy đậu 

37 Sốt vàng da Vắc xin chủng ngừa bệnh sốt vàng da 

38 Rubella/quai bị Vắc xin chủng ngừa virut rubella và quai bị 

39 Viêm não Nhật bản Vắc xin chủn ngừa viêm não Nhật Bản  

40 
Phòng bệnh dại, tiêm dưới 

da 

Vắc xin chủng ngừa bệnh dại, để tiêm dưới da 

41 
Phòng bệnh thương hàn, 

hấp thu ngoài đường ruột 

Vắc xin chủng ngừa thương hàn, tiêm, khác hơn loại bỏ 

axeton, sấy khô 

42 
Hep B, thanh thiếu niên/trẻ 

có nguy cơ cao 

Vắc xin chủng ngừa viêm gan B, liều dùng cho trẻ sơ 

sinh có nguy cơ cao/thanh thiếu niên 

43 
Hep B, người trưởng thành Vắc xin chủng ngừa viêm gan B, liều dùng dành cho 

người lớn 

44 
Hep B, thẩm tách Vắc xin chủng ngừa viêm gan B, liều dùng cho bệnh 

nhân thẩm tách máu 

45 
Hep B, NOS Vắc xin chủng ngừa viêm gan B, NOS (thông thường 

không có gì đặc biệt) 

46 
Hib (PRP-D) Kết hợp PRP-D, vắc xin chủng ngừa cúm Haemophilus 

loại b     

47 
Hib (HbOC) Kết hợp HbOC, vắc xin chửng ngừa cúm Haemophilus 

loại b 

48 
Hib (PRP-T) Kết hợp PRP-T, vắc xin chủng ngừa cúm Haemophilus 

loại b 

49 
Hib (PRP-OMP) Kết hợp PRP-OMP, vắc xin chủng ngừa cúm 

Haemophilus loại b 

50 
DTaP-Hib DtaP – vắc xin kết hợp chủng ngừa cúm Haemophilus 

loại b 

51 
Hib-Hep B Vắc xin chủng ngừa cúm Haemophilus loại b và viêm 

gan B 
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52 
Hep A, người trưởng thành Vắc xin chủng ngừa viêm gan A, liều dùng dành cho 

người trưởng thành 

53 

Thương hàn, hấp thu ngoài 

đường ruột, AKD (quân đội 

Hoa Kỳ) 

Vắc xin chủng ngừa thương hàn, tiêm, đã loại bỏ 

axeton, sấy khô (quân đội Mỹ) 

54 
Vi rút adeno gây bệnh 

đường hô hấp, loại 4  

Vắc xin chủng ngừa vi-rút gây bệnh đường hô hấp 

(adenovirus), loại 4, sống, dạng uống 

55 
Vi rút adeno gây bệnh 

đường hô hấp, loại 7 

Vắc xin chủng ngừa vi-rút gây bệnh đường hô hấp 

(adenovirus), loại 7, sống, dạng uống 

56 Sốt xuất huyết Vắc xin chủng ngừa sốt xuất huyết 

57 

Vi rút Hanta  (vi-rút gây 

bệnh ở các loài gặm nhấm 

nhỏ và có thể lây sang 

người bằng đường hô hấp 

hoặc tiêu hóa, gây ra các 

triệu chứng đau đầu, nôn 

mửa) 

Vắc xin chủng ngừa vi rút hanta (vi-rút gây bệnh ở các 

loài gặm nhấm nhỏ và có thể lây sang người bằng 

đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây ra các triệu chứng đau 

đầu, nôn mửa) 

58 Hep C Vắc xin chủng ngừa viêm gan C 

59 Hep E Vắc xin chủng ngừa viêm gan E 

60 
Vi rút gây bệnh Herpes giản 

đơn 2 

Vi rút gây bệnh giộp da không đau (bệnh herpes giản 

đơn), vắc xin loại 2 

61 
HIV Vắc xin chủng ngừa vi rút gây suy giảm miễn dịch con 

người 

62 
HPV, có hóa trị Vắc xin chủng ngừa vi rút gây u nhú ở người, có hóa trị 

IV 

63 

Junin virus (vi rút gây ra 

bệnh sốt xuất huyết 

Argentina) 

Vắc xin chủng ngừa virut Junin (vi rút gây ra bệnh sốt 

xuất huyết Argentina) 

64 

Bệnh Leishmania (bệnh 

nhiệt đen – như bệnh sốt rét 

hoặc một số bệnh ngoài da, 

do các động vật đơn bào ký 

sinh ở các mô của động vật 

có xương sống gây ra) 

Vắc xin chủng ngừa bệnh Leishmaniasis (bệnh nhiệt 

đen – như bệnh sốt rét hoặc một số bệnh ngoài da, do 

các động vật đơn bào ký sinh ở các mô của động vật có 

xương sống gây ra) 

65 
Bệnh phong Vắc xin chủng ngừa bệnh phong (bệnh do vi rút 

Hansen gây ra) 
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66 

Bệnh lyme (bệnh nhiễm 

khuẩn do ve gây ra) 

Vắc xin chủng ngừa bệnh Lyme (bệnh nhiễm khuẩn do 

ve gây ra, triệu chứng là nhức đầu, sốt, phát ban, viêm 

khớp, ...) 

67 Sốt rét Vắc xin chủng ngừa sốt rét 

68 U sắc tố Vắc xin u sắc tố (melanoma) 

69 
parainfluenza-3 (vi rút gây 

bệnh khó thở ở trẻ em) 

Vắc xin chủng ngừa vi rút gây bệnh khó thở trẻ em-3 

70 
Q fever (sốt Q do mầm 

bệnh Coxiella Burnetti) 

Vắc xin chủng ngừa sốt Q (do vi khuẩn mầm bệnh 

Coxiella Burnetti gây ra) 

71 
RSV-IGIV Miễn dịch globulin vi rút hợp bào hệ hô hấp, tiêm tĩnh 

mạch 

72 Sốt thấp khớp Vắc xin chủng ngừa bệnh thấp khớp 

73 Rift Valley fever Vắc xin chủng ngừa bệnh sốt thung lũng Rift 

74 
Rotavirus gây bệnh viêm 

ruột và dạ dày, hóa trị IV 

Vắc xin chủng ngừa vi rút rota gây bệnh viêm ruột và 

dạ dày, sống, hóa trị IV 

75 Đậu mùa Vắc xin chủng ngừa đậu mùa 

76 Phân giải vi khuẩn tụ cầu  Phân giải vi khuẩn tụ cầu 

77 

Viêm não tick-borne 

(chứng bệnh do vi sinh vật 

gây ra bởi ve cắn) 

Vắc xin chủng ngừa viêm não tick-borne (chứng bệnh 

do vi sinh vật gây ra bởi ve cắn) 

78 

Vắc xin phòng bệnh 

tularemia  

Vắc xin chủng ngừa bệnh tularemia (bệnh thường gặp 

ở thỏ và các loài gặm nhấm khác, do khuẩn Francisella 

tularensis gây ra, có thể lây sang người và các động vật 

khác qua vết cắn của côn trùng, tiếp xúc với động vật 

hoặc tiếp xúc với nước) 

79 
Globulin miễn dịch đậu 

mùa 

Vắc xin miễn dịch globulin 

80 
VEE, sống Vi rút viêm não ngựa Venezuela, vi rút sống, đã được 

làm suy giảm độc lực 

81 VEE, bất hoạt Vi rút viêm não ngựa Venezuela, bất hoạt 

82 
Vi rút Adeno gây bệnh 

đường hô hấp, NOS 

Vắc xin chủng ngừa vi rút adeno gây bệnh đường hô 

hấp, NOS 
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83 
Hep A, trẻ em/thanh thiếu 

niên, 2 liều 

Vắc xin chủng ngừa viêm gan A, liều dùng dành cho 

trẻ em/thanh thiếu niên, 2 liều trong kế hoạch 

84 
Hep A, trẻ em/thanh thiếu 

niên, 3 liều 

Vắc xin chủng ngừa viêm gan A, liều dùng dành cho 

trẻ em/thanh thiếu niên, 3 liều trong kế hoạch 

85 Hep A, NOS Vắc xin chủng ngừa viêm gan A, NOS 

86 IG Miễn dịch globulin, tiêm bắp 

87 IGIV Miễn dịch globulin, tiêm tĩnh mạch 

88 Cúm, NOS Vắc xin chủng ngừa vi rút cúm, NOS 

89 Bại liệt, NOS Vắc xin chủng ngừa bại liệt, NOS 

90 Phòng bệnh dại, NOS Vắc xin chủng ngừa bệnh dại, NOS 

91 Thương hàn, NOS Vắc xin chủng ngừa thương hàn, NOS 

92 VEE, NOS Vắc xin viêm não ngựa Venezuela, NOS 

93 
RSV-MAb Kháng thể đơn dòng vi rút hợp bào hệ hô hấp 

(palivizumab), tiêm bắp 

94 
MMRV Vắc xin chủng ngừa vi rút sởi, quai bị, rubella và thủy 

đậu 

95 
Xét nghiệm tuberculin da - 

OT 

Xét nghiệm da có bị lao; vắc xin chủng ngừa lao cũ, 

thiết bị multi-puncture 

96 
TST – PPD trong cơ Xét nghiệm lao phổi; giải pháp dẫn xuất protein tinh 

khiết, tiêm dưới da 

97 
TST-PPD tine test Xét nghiệm lao phổi; giải pháp dẫn xuất protein tinh 

khiết, thiết bị multi-puncture 

98 TST, NOS Xét nghiệm lao phổi, NOS 

99 
Được giữ chỗ trước – 

không sử dụng 

Được giữ chỗ trước – không sử dụng 

100 Phế cầu khuẩn liên hợp Vắc xin kết hợp chủng ngừa phế cầu khuẩn, đa hóa trị 

101 
Thương hàn, ViCPs Vắc xin chủng ngừa polysaccarit (đường đa phân tử) 

thương hàn vỏ Vi 
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102 
DTP-Hib-Hep B DTP - Vắc xin kết hợp chủng ngừa cúm Haemophilus 

và viêm gan b 

103 

Vắc xin phòng viêm màng 

não cầu khuẩn loại C liên 

hợp  

Vắc xin kết hợp chủng ngừa viêm màng não C 

104 Hep A-Hep B Vắc xin chủng ngừa viêm gan A và viêm gan B 

105 Đậu mùa pha loãng Vắc xin chủng ngừa đậu mùa, dung dịch pha loãng 

106 
DTaP, 5 kháng nguyên ho 

gà 6 

Kháng độc tố, giải độc tố bạch hầu và vắc xin vô bào 

ho gà, 5 kháng nguyên ho gà 

107 
DTaP, NOS Kháng độc tố, giải độc tố bạch hầu và vắc xin chủng 

ngừa vô bào ho gà, NOS 

108 Màng não mô cầu, NOS Vắc xin chủng ngừa khuẩn cầu  màng não, NOS 

109 Phế cầu khuẩn, NOS Vắc xin phế cầu khuẩn, NOS 

110 
DTaP-Hep B-IPV DtaP – Vắc xin chủng ngừa viêm gan B và vi rút gây 

bệnh viêm tủy xám 

111 
Cúm, sống, trong mũi Vắc xin chủng ngừa vi rút cúm, sống, đã làm suy giảm 

bớt, để sử dụng qua đường mũi 

112 Giải độc tố uốn ván, NOS Phòng uốn ván, NOS 

113 
Td (người trưởng thành) Giải độc tố uốn ván và bạch hầu, hấp thụ, dùng chất 

bảo quản, được dùng cho người lớn 

114 

Viêm màng não mô cầu A, 

C, Y, W -135 bạch hầu liên 

hợp 

Vắc xin kết hợp chủng ngừa bạch hầu uốn ván (MCV4) 

và khuẩn cầu màng não polysaccarit (nhóm A, C, Y và 

W-135) 

115 
Tdap Vắc xin chủng ngừa uốn ván, giảm độc tố bạch cầu, và 

ho gà vô bào, hấp phụ 

116 
Vi rút rota (gây bệnh viêm 

ruột và dạ dày), hóa trị năm 

Vắc xin chủng ngừa vi rút rota, sống hóa trị V 

117 
VZIG (IND) Miễn dịch globulin zoster thủy đậu (Điều tra nghiên 

cứu Dược phẩm mới) 
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118 HPV, bivalent Vắc xin chủng ngừa vi rút gây u nhú ở người, hóa trị II 

119 

Vi rút rota (gây bệnh viêm 

đường ruột và dạ dày), hóa 

trị I 

Vắc xin chủng ngừa vi rút rota (gây bệnh viêm đường 

ruột và dạ dày), sống, hóa trị I 

120 

DTaP-Hib-IPV Vắc xin chủng ngừa độc tố uốn ván, giải độc tố bạch 

hầu và ho gà vô bào, vắc xin kết hợp chủng ngừa cúm 

Haemophilus loại b và  vi rút bại liệt, bất hoạt (DtaP-

Hib-IPV) 

121 
Zoster zoster vaccine, live – vắc xin chủng ngừa bệnh zô-na, 

sống 

122 
Vi rút rota (vi rút gây bệnh 

viêm ruột và dạ dày), NOS 

Vắc xin chủng ngừa vi rút rota gây bệnh viêm ruột và 

dạ dày, NOS 

998 Không quản lý vắc xin Không quản lý vắc-xin 

999 Không biết Không biết vắc xin hoặc miễn dịch globulin 

 

2.C.2.225 0293 - Phân nhóm lập hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0293 InM/FM TBD TBD PRC-14 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0293 – Phân nhóm lập hóa đơn  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.226 0294 – Các mã lớp tham số tiêu chí lựa chọn thời gian 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0294 InM/S&L TBD TBD SCV.1, APR-1, APR-2 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0294 – Các mã lớp tham số tiêu chí lựa chọn 

thời gian 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Prefstart Chỉ báo có thời gian bắt đầu mong muốn 

cho đề nghị hẹn khám, dịch vụ hoặc 

nguồn lực 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định bất kỳ thời gian hợp lệ 

theo định dạng HHMM, sử dụng 

ký hiệu đồng hồ 24 giờ với HH 

= giờ và MM = phút 

Prefend Chỉ báo có thời gian kết thúc mong muốn 

cho đề nghị hẹn khám, dịch vụ hoặc 

nguồn lực 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định bất kỳ thời gian hợp lệ 

theo định dạng HHMM, sử dụng 

ký hiệu đồng hồ 24-giờ với HH 

= giờ và MM = phút 

Mon Chỉ báo Thứ hai là ngày được ưu tiên hơn 

hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn  

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 

Tue Chỉ báo Thứ ba là ngày được ưu tiên hơn 

hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 

Wed Chỉ báo Thứ tư là ngày được ưu tiên hơn 

hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 

Thu Chỉ báo Thứ năm là ngày được ưu tiên 

hơn hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

Fri Chỉ báo Thứ sáu là ngày được ưu tiên hơn 

hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 

Sat Chỉ báo Thứ bảy là ngày được ưu tiên 

hơn hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên 

Sun Chỉ báo Chủ nhật là ngày được ưu tiên 

hơn hoặc không được ưu tiên cho lịch hẹn 

Trong thành phần dữ liệu thứ 2, 

xác định giá trị OK hoặc NO 

OK = Ngày lịch hẹn đã được ưu 

tiên 

NO = Ngày lịch hẹn không được 

ưu tiên  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.227 0295 – Người tàn tật 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0295 PA TBD TBD NK1-36, PD1-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0295 – Người tàn tật 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.228 0296 – Ngôn ngữ chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0296 StrucDoc TBD TBD CON:18, PID-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0296 – Ngôn ngữ chính 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.229 0297 – Nguồn gốc ID CN 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0297 InM/OO TBD TBD CNN.8, PPN.8, XCN.8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0297 – Nguồn gốc ID CN 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.230 0298 – Kiểu khoảng CP 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0298 InM TBD TBD Loại dữ liệu CP.6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0298 – Loại khoảng CP 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Tính theo tỷ lệ. Áp dụng giá này cho khoảng thời gian này, tính 

theo tỷ lệ cho phần đã xảy ra/đã được tiêu thụ 

 

F Giá cố định. Áp dụng toàn bộ giá này cho khoảng thời gian này, 

không tính theo tỷ lệ trong trường hợp chưa dùng hết/khoảng 

thời gian chưa xảy ra hết. 
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2.C.2.231 0299 – Mã hóa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0299 InM TBD TBD ED.4  

 

Bảng HL7 0299 – Mã hóa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Không mã hóa – dữ liệu được trình bày bằng các ký tự 

ASCII 

 

Hex Mã hóa theo hệ 16 – các cặp số theo hệ 16 liền nhau 

thể hiện các bộ 8 bits (dữ liệu nhị phân) đơn liền nhau 

 

Base64 Mã hóa như xác định bởi chuẩn MIME (Mở rộng thư 

điện tử đa mục đích) RFC 1521. Bốn ký tự ASCII liên 

tục thể hiện ba bộ tám các dữ liệu nhị phân liên tục. 

Thuật toán Base64 sử dụng một bộ con gồm 65 ký tự 

của US-ASCII, gồm cả các ký tự bảng chữ cái in hoa 

và in thường, các số từ 0 đến 9, dấu “+”, “/” và “=” 

Tiêu chuẩn 1521 Yêu cầu 

đối với ghi chú (RFC) đã 

có sẵn tại trang thông tin 

điện tử với địa chỉ 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1

521.txt 

 

2.C.2.232 0300 – ID vùng tên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0300 InM TBD TBD HD.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0300 – ID vùng tên 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.233 0301 – Loại ID phổ biến 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

http://www.ietf.org/rfc/rfc1521.txt
http://www.ietf.org/rfc/rfc1521.txt
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0301 InM TBD TBD HD.3, EI.4 Hoạt dộng 

 

Bảng HL7 0301 – Loại ID phổ biến 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DNS Tên miền theo RFC 1035; hoặc địa chỉ IP. Theo ký tự ASCII 

hoặc là các số nguyên với dấu chấm giữa các thành phần (ký 

hiệu “chấm”). 

 

EUI64 Định danh đơn nhất mở rộng 64-bit theo chuẩn IEEE bao gồm 

một định danh công ty 24-bit và một định danh đối tượng 40-

bit. Giá trị sẽ được định dạng ở hệ thập lục phân (16) ASCII  

HEX, ví dụ “AABBCC1122334455”. Định danh công ty 24 

bit, được biết dưới tên chính thống là định danh duy nhất của 

Tổ chức (OUI-24), được đảm bảo là duy nhất trên toàn cầu. 

Phần đuôi mở rộng 40 bit được các nhà sản xuất gán cho. 

Định danh này thường được dùng trong các giao diện kết nối 

thiết bị, (ví dụ, định dạng địa chỉ “MAC” cho IPv4 và IPv6). 

[Xem 

http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html để 

có phần giải thích chi tiết cho định dạng này] 

Các giá trị 

OUI-24 đã 

được quản lý 

bởi cơ quan có 

thẩm quyền 

đăng ký IEEE 

CLIA Các sửa chữa cải tiến phòng xét nghiệm lâm sàng (CLIA). 

Cho phép dùng định danh một tổ chức như số được gán cho tổ 

chức đó trong “CLIA” (áp dụng cho các phòng thí nghiệm) 

 

CLIP Chương trình cải tiến phòng xét nghiệm lâm sàng (CLIP).  

Cho phép dùng định danh một tổ chức như số được gán trong 

“CLIP” (áp dụng cho phòng thí nghiệm). Được sử dụng bởi 

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ 

 

GUID Tương tự như UUID. Được giữ lại 

để tương thích 

ngược kể từ 

phiên bản 2.7; 

sử dụng UUID 

thay thế 

HCD Hệ thống thiết kế lược đồ mã hóa y tế CEN Được giữ lại 

để tương thích 

ngược kể từ 

phiên bản 2.7; 

không xác 

định được các 

cơ quan có 

thẩm quyền 

http://standards.ieee.org/regauth/oui/tutorials/EUI64.html
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

cấp phát 

HL7 Các cơ chế đăng ký HL7 Được giữ lại 

để tương thích 

ngược kể từ 

phiên bản 2.7; 

HL7 gán OID 

ISO cho các 

cơ quan có 

thẩm quyền 

cấp phát  

ISO Định danh đối tượng tổ chức theo các tiêu chuẩn quốc tế 

(OID), theo ISO/IEC 8824. Được định dạng như các số hệ 

thập phân được phân tách bởi dấu chấm; giới hạn chiều dài 

khuyến nghị là 64 ký tự . 

 

L,M,N Định danh thực thể mã hóa theo phương thức xác định nội bộ 

(địa phương) 

Được giữ lại 

để tương thích 

ngược kể từ 

phiên bản 2.8 

Random Thường là một chuỗi các bit ngẫu nhiên được mã hóa base 64. 

Lưu ý, các ID ngẫu nhiên thường được dùng cho các định 

danh đối tượng thay vì dùng định danh của một hệ thống/cơ 

quan cấp các định danh đối tượng  

Được giữ lại 

để tương thích 

ngược kể từ 

phiên bản 2.7; 

tương đương 

với một lược 

đồ định dạng 

thực thể đã 

được định 

nghĩa nội bộ; 

sử dụng L,M 

hoặc N thay 

thế 

URI Định danh nguồn lực đồng nhất  

UUID Định danh đơn nhất tổng quát DCE, theo RFC 4122. Định 

dạng khuyến nghị là 32 số theo hệ 16 phân tách bởi các dấu 

gạch ngang theo các nhóm số 8-4-4-4-12 

 

x400 Định danh MHS X.400. Định dạng khuyến nghị là theo RFC 

1649 

 

x500 Tên theo danh bạ X.500  
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Chú ý: X400, X500 và DNS không phải là kỹ thuật mang tính quốc tế hợp lệ trong 

suốt toàn bộ thời gian. Các tên có thể bị loại bỏ đăng ký với một người dùng đã tồn tại 

và được đăng ký cho một người dùng mới 

 

2.C.2.234 0302 – Điểm chăm sóc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0302 InM/PA TBD TBD PL.1, LA1.1, LA2.1, 

NDL.4  

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0302 – Điểm chăm sóc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.235 0303 – Phòng (để bệnh nhân nằm điều trị) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0303 InM/PA TBD TBD PL.2, LA1.2, LA2.2, 

NDL.5 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0303 - Phòng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.236 0304 – Giường 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0304 InM/PA TBD TBD PL.3, LA1.3, LA2.3, 

NDL.6 

Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0304 – Giường 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.237 0305 – Loại địa điểm cá nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0305 InM/PA TBD TBD PL.6, LA1.6, LA2.6, 

NDL.9 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0305 – Loại địa điểm cá nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Phòng khám  

D Khoa  

H Nhà riêng  

N Đơn vị điều dưỡng  

O Văn phòng nhà cung cấp dịch vụ y 

tế 

 

P Điện thoại  

S SNF  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.238 0306 – Trạng thái địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0306 InM/PA TBD TBD PL.5, LA1.5, LA2.5, 

NDL.8 

Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0306 – Trạng thái địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.239 0307 – Tòa nhà 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0307 InM/PA TBD TBD PL.7, LA1.7, LA2.7, 

NDL.10 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0307 – Tòa nhà 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.240 0308 – Tầng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0308 InM/PA TBD TBD PL.8, LA1.8, LA2.8, 

NDL.11 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0308 – Tầng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.241 0309 – Loại hình chi trả  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0309 FM TBD TBD IN1-47 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0309 – Loại hình chi trả 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

H Bệnh viện/cơ sở  

P Bác sĩ/ chuyên gia  

B Cả bệnh viện và bác sĩ  

RX Dược phẩm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.242 0311 – Tình trạng công việc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0311 PA TBD TBD NK1-34 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0311 – Tình trạng công việc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Lâu dài  

T Tạm thời  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.243 0312 – Phạm vi chính sách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0312 FM TBD TBD IN2-59 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0312 – Phạm vi chính sách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.244 0313 – Nguồn chính sách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0313 PA TBD TBD IN2-60 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0313 – Nguồn chính sách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.245 0315 – Mã chỉ dẫn chăm sóc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0315 PA TBD TBD PV2-43, PD1-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0315 – Mã chỉ dẫn chăm sóc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có, bệnh nhân có chỉ dẫn chăm sóc  

F Có, bệnh nhân có chỉ dẫn chăm sóc nhưng không 

lưu hồ sơ 

 

N Không, bệnh nhân không có chỉ dẫn chăm sóc và 

không có thông tin cung cấp 

 

I Không, bệnh nhân không có chỉ dẫn chăm sóc 

nhưng có cung cấp thông tin 

 

U Không biết  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.246 0316 – Mã hiến tặng bộ phận cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0316 PA TBD TBD PV2-44, PD1-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0316 – Mã hiến tặng bộ phận cơ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có, bệnh nhân là người hiến tặng đã có khai giấy tờ và 

tài liệu có trong hồ sơ 

 

F Có, bệnh nhân là người hiến tặng đã khai giấy tờ nhưng 

tài liệu không lưu hồ sơ 

 

N Không, bệnh nhân không đồng ý hiến tặng  

I Không, bệnh nhân không phải là người hiến tặng đã 

khai giấy tờ nhưng có cung cấp thông tin 

 

R Bệnh nhân ủy quyền cho người thân quyết định hiến 

tặng bộ phận cơ thể 

 

P Bệnh nhân giao quyền quyết định hiến tặng bộ phận cơ 

thể cho một người cụ thể 

 

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.247 0317 – Các chú thích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0317 OO TBD TBD OBX ANO Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0317 – Các chú thích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

9900 Đỉnh nhịp  

9901 Đánh dấu SAS  

9902 Đánh dấu ý thức  

9903 Đánh dấu nhịp tim  

9904 v.v.  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.248 0319 – Trung tâm chi phí của khoa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0319 OO TBD TBD RQD-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0319 – Trung tâm chi phí của khoa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.249 0320 – Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0320 OO TBD TBD RQD-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0320 – Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 232 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

 

2.C.2.250 0321 – Phương thức phân phát 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0321 OO TBD TBD RXE-30, RXD-24 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0321 – Phương thức phân phát 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

TR Truyền thống  

UD Liều đơn vị  

F Dự phòng  

AD Cấp phát tự động  

 

2.C.2.251 0322 – Trạng thái hoàn thành 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0322 OO TBD TBD RXA-20 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0322 – Tình trạng hoàn thành 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CP Hoàn thành  

RE Đã từ chối  

NA Chưa cung cấp  

PA Cung cấp một phần  

 

2.C.2.252 0324 – ID đặc điểm của địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0324 InM/PA TBD TBD LCH-4    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0324 – ID đặc điểm của địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SMK Được hút thuốc  

LIC Đã được cấp phép  

IMP Cấy ghép: Có thể dùng cho những bệnh nhân cấy ghép 

xạ trị 

 

SHA Ảo: Một địa điểm giữ tạm không tồn tại trong thực tế  

INF Bệnh truyền nhiễm: Địa điểm này có thể dùng để cách 

ly 

 

PRL Mức riêng tư: Chỉ mức độ riêng tư khác với phòng 

chung 

 

LCR Mức độ chăm sóc  

OVR Quá tải  

STF Giường có nhân viên phục vụ  

SET Đã bố trí giường  

GEN Giới tính của bệnh nhân  

TEA Địa điểm đào tạo  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.253 0325 – ID quan hệ của địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0325 InM/PA TBD TBD LRL-4    Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0325 – ID quan hệ của địa điểm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RX Hiệu thuốc gần nhất  

RX2 Hiệu thuốc gần thứ hai  

LAB Phòng thì nghiệm gần nhất  

LB2 Phòng thì nghiệm gần thứ 

hai 

 

DTY Địa điểm ăn uống gần nhất  

ALI Bí danh (tên gọi khác) của 

địa điểm 

 

PAR Địa điểm cha  

 

2.C.2.254 0326 – Chỉ báo thăm khám 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0326 PA TBD TBD PV1-51 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0326 – Chỉ báo thăm khám 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A  Mức tài khoản (mặc định)  

V Mức cuộc thăm khám  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.255 0327 – Mã công việc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0327 InM/PA TBD TBD JCC.1 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0327 – Mã công việc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.256 0328 – Phân loại người lao động 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0328 InM/PA TBD TBD JCC.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0328 – Phân loại người lao động 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.257 0329 – Phương thức tính số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0329 OO TBD TBD PSH-8, PSH-11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0329 – Phương thức tính số lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Đếm thực tế  

E Ước lượng (xem ghi 

chú/nhận xét) 

 

 

2.C.2.258 0330 – Cơ sở tiếp thị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0330 OO TBD TBD PDC-10 Hoạt động 
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Bảng HL7 0330 – Cơ sở tiếp thị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

510K 510 (K)  

510E Miễn 510 (K)  

PMA Cấp phép trước khi tiếp thị  

PRE Trước khi sửa đổi  

TXN Chuyển tiếp  

522S Nghiên cứu sau tiếp thị (522)  

 

2.C.2.259 0331 – Loại cơ sở 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0331 OO TBD TBD FAC-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0331 – Loại cơ sở 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

U Người dùng  

M Hãng sản xuất  

D Nhà phân phối  

A Đại lý cho một hãng sản xuất 

nước ngoài 

 

 

2.C.2.260 0332 – Loại nguồn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0332 InM TBD TBD NST-3 Hoạt động 
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Bảng HL7 0332 – Loại nguồn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Khởi tạo ban đầu  

A Tiếp nhận  

 

2.C.2.261 0333 – Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0333 InM/PA TBD TBD DLN.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0333 – Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép 

lái xe  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.262 0334 – Mã cá nhân bị tàn tật 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0334 PA TBD TBD DB1-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0334 – Mã cá nhân bị tàn tật  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PT Bệnh nhân  

GT Người bảo lãnh  

IN Người được bảo hiểm  

AP Bên liên quan  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.263 0335 – Mô hình lặp lại 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0335 InM/OO TBD TBD RI.1, RPT.1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0335 – Mô hình lặp lại 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Q<integer>S Mỗi <số nguyên) giây  

Q<integer>M Mỗi <số nguyên> phút  

Q<integer>H Mỗi <số nguyên>giờ  

Q<integer>D Mỗi <số nguyên>ngày  

Q<integer>W Mỗi <số nguyên>tuần  

Q<integer>L Mỗi <số nguyên>tháng (chu 

kỳ âm lịch) 

 

Q<integer>J<

day#> 

Nhắc lại vào một ngày cụ 

thể của tuần 

Với từ jour (ngày) trong tiếng Pháp. 

Nếu <số nguyên> không có, tần suất sự 

lặp lại được giả định là 1. Số lượng 

ngày được đếm từ 1=Thứ Hai đến 

7=Chủ Nhật. Vì vậy Q2J2 có nghĩa mỗi 

giây trong ngày Thứ Ba; Q1J6 có nghĩa 

mỗi Thứ Bảy 

BID Hai lần mỗi ngày vào thời 

điểm tổ chức xác định 

 (Ví dụ, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều) 

TID Ba lần mỗi ngày vào thời 

điểm tổ chức xác định 

 (Ví dụ, 9 giờ sáng – 4 giờ chiều – 9 giờ 

tối) 

QID Bốn lần mỗi ngày vào thời 

điểm tổ chức xác định 

(Ví dụ, 9 giờ sáng – 11 giờ sáng – 4 giờ 

chiều – 9 giờ tối) 

xID “X” lần mỗi ngày vào thời 

điểm tổ chức xác định, 

trong đó X là số lớn hơn 

hoặc bằng 5 

(Ví dụ, 5ID = 5 lần mỗi ngày; 8ID = 8 

lần mỗi ngày) 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

QAM Vào buổi sáng tại thời điểm 

tổ chức xác định 

 

QSHIFT Trong mỗi ca của 3 ca 8 

tiếng vào thời điểm tổ chức 

xác định 

 

QOD Mỗi ngày khác (giống như Q2D) 

QHS Hàng ngày trước giờ đi ngủ  

QPM Vào buổi tối tại thời điểm tổ 

chức xác định 

 

C Dịch vụ được cung cấp liên 

tục giữa thời điểm bắt đầu 

và thời điểm kết thúc 

 

U <spec> Để dùng trong tương lai, 

trong đó <spec> là quy định 

về khoảng thời gian như 

định nghĩa trong chuẩn 

UNIX cron (đặt lịch thực 

hiện của hệ thống UNIX) 

 

PRN Cung cấp theo nhu cầu  

PRNxxx xxx là một mã tần số (Ví dụ, PRNQ6H); được đưa ra khi cần 

thiết dựa trên khoảng tần suất 

Once Chỉ một lần duy nhất Đây cũng là giá trị mặc định khi thành 

phần dữ liệu này rỗng (hoặc bị bỏ 

trống) 

Meal Related 

Timings 

<thời gian>C (“đồng thời”) 

<bữa ăn> 

 

A Trước khi  

P Sau khi  

I Giữa Ví dụ, giữa bữa ăn này và bữa ăn tiếp 

theo, giữa bữa tối và khi đi ngủ 

M Bữa sáng  

D Bữa trưa  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

V Bữa tối  

 

2.C.2.264 0336 – Lý do được giới thiệu (chuyển viện) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0336 OO TBD TBD RF1-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0336 – Lý do được giới thiệu (chuyển viện) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Tham khảo ý kiến chuyên gia  

P Bệnh nhân mong muốn  

O Nhà cung cấp được chỉ định  

W Khối lượng công việc  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.265 0337 – Trạng thái chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0337 InM/PA TBD TBD SPD.3, PRA-5 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0337 HL7 – Trạng thái chứng nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Đã chứng nhận  

E Đủ điều kiện (đủ tư cách)  
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2.C.2.266 0338 – Loại mã số ID người hành nghề 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0338 InM TBD TBD PLN.2, PRD-7, CTD-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0338 – Loại mã số ID người hành nghề 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CY Số của hạt cấp  

DEA Số do cơ quan Phòng chống 

ma túy cấp 

 

GL Số trong sổ cái  

LI Số lao động và công nghiệp  

L&I Số lao động và công nghiệp Đã không được tán 

đồng kể từ phiên 

bản v2.5, sử dụng 

LI thay thế 

MCD Số Medicaid  

MCR Số Medicare  

QA Số hỏi đáp  

SL Số giấy phép của Bang  

TAX Số ID thuế  

TRL Số giấy phép đào tạo  

UPIN Số ID bác sĩ duy nhất  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.267 0339 – Mã Thông báo trước cho người thụ hưởng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0339 OO TBD TBD ORC-20, FT1-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0339 – Mã Thông báo trước cho người thụ 

hưởng  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Dịch vụ phụ thuộc vào các thủ tục đánh giá sự cần 

thiết về mặt y tế 

 

2 Bệnh nhân đã được thông báo về trách nhiệm và 

đồng ý chi trả cho dịch vụ 

 

3 Bệnh nhân đã được thông báo về trách nhiệm và yêu 

cầu ghi hóa đơn cho người thanh toán 

 

4 Thông báo trước cho người thụ hưởng chưa được ký  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.268 0340 – Điều chỉnh mã thủ tục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0340 FM TBD TBD FT1-26, OBR-45, IIM-

15 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0340 – Điều chỉnh mã thủ tục 

Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Ghi chú 

CPTM Mã điều chỉnh 

CPT 

AMA đã có sẵn tại địa chỉ đã được liệt kê đối 

với hệ thống mã hóa CPT ở trên. Các mã này 

đã được liệt kê đầy đủ trong Phụ lục A của 

phiên bản Tiêu chuẩn CPT 2000. (Phiên bản 

Tiêu chuẩn CPT 2000, Hiệp hội Y khoa Hoa 

kỳ, Chicago, IL) 
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Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Ghi chú 

HPC Các mã thủ tục 

CMS (trước là 

HCFA) (HCPCS) 

Cục quản lý Tài chính về chăm sóc sức khỏe 

(HCFA) Hệ thống mã hóa thủ tục dùng chung 

(HCPCS) chứa các thông tin hiệu chỉnh. 1 

 

2.C.2.269 0341 – Mã đánh giá mức tín nhiệm của người bảo lãnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0341 FM TBD TBD GT1-23 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0341 – Mã đánh giá mức tín nhiệm của người 

bảo lãnh  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.270 0342 – Người nhận thuộc quân đội 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0342 FM TBD TBD IN2-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0342 – Người nhận thuộc quân đội 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

                                                           

1  Mã HCPCS được chia thành 3 “cấp độ”. cấp độ I bao gồm toàn bộ mã CPT-4 để tham chiếu. Cấp độ II bao gồm các mã về 

thuật ngữ nha khoa hiện tại của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (CDT-2) để tham chiếu. cấp độ II cũng bao gồm các mã 

HCPCS chính thống, đã được phê duyệt và duy trì kết hợp bởi bảng biên tập ký tự- chữ số, bao gồm CMS, Hiệp hội Bảo 

hiểm y tế của Hoa Kỳ, và Hiệp hội Bảo vệ xanh và chữ thập xanh. Cấp độ III là các mã đã được phát triển nội bộ các nhà 

cung cấp dịch vụ Medicare. Các thông tin hiệu chỉnh HCPCS được chia thành 3 cấp độ tương tự, I là các thông tin hiệu 

chỉnh CPT-4, II là các thông tin hiệu chỉnh CDT-2 và HCPCS chính thống và III là các thông tin hiệu chỉnh nội bộ đã được 

thống nhất. 

Các mã HCPCS chính thống và các thông tin hiệu chỉnh của cấp độ II đã được liệt kê chi tiết trên trang thông tin điện tử tại 

địa chỉ http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm. CMS phân phối các mã HCPCS thông qua dịch vụ thông tin kỹ thuật Quốc 

gia (NTIS, www.ntis.gov) và sự phân phối NTIS bao gồm cấu phần CDT-2 của HCPCS cấp độ II, nhưng không bao gồm 

cấu phần CPT-4 (Cấp độ I). CMS có thể phân phối cấu phần CPT-4 cho các bên đối tác liên quan.  

http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm
http://www.ntis.gov/
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.271 0343 – Mã chương trình dành cho thương binh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0343 FM TBD TBD IN2-59 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0343 – Mã chương trình dành cho thương binh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.272 0344 – Quan hệ của bệnh nhân với người được bảo hiểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0344 FM TBD TBD IN2-72 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0344 – Quan hệ của bệnh nhân với người được 

bảo hiểm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

01 Bệnh nhân là người được bảo hiểm  

02 Vợ/chồng  

03 Con đẻ/Người được bảo hiểm có trách nhiệm tài 

chính 

 

04 Con đẻ/Người được bảo hiểm không có trách nhiệm 

tài chính 

 

05 Con riêng  

06 Con nuôi  

07 Thiếu niên do tòa giám hộ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

08 Nhân viên  

09 Không biết  

10 Người tật nguyền phụ thuộc  

11 Người hiến tặng bộ phận cơ thể  

12 Người hiến xác  

13 Cháu (gọi bằng ông/bà)  

14 Cháu gái/cháu trai (gọi cô/dì/chú/bác)  

15 Nguyên đơn bị thương  

16 Người phụ thuộc được tài trợ  

17 Người phụ thuộc nhỏ tuổi của một người phụ thuộc 

nhỏ  

 

18 Bố/mẹ  

19 Ông/bà  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.273 0345 – Lý do yêu cầu giúp đỡ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0345 FM TBD TBD IN3-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0345 – Lý do yêu cầu giúp đỡ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  
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2.C.2.274 0346 – Cơ quan chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0346 FM TBD TBD IN3-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0346 – Cơ quan chứng nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.275 0347 – Bang/Tỉnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0347 InM TBD TBD CX.9, PPN.23, 

XCN.22, ACC-4 

Hoạt động 

Bảng này định nghĩa các mã dành cho các tên của người lãnh đạo của các 

khu vực trong quốc gia (ví dụ, các tỉnh hoặc các bang). Các giá trị trong bảng 

này được xác định ở cấp quốc gia. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, các mã an-pha tiêu chuẩn 

xử lý thông tin Liên bang (FIPS) được sử dụng theo sự thống nhất nội bộ.  

Bảng do người dùng định nghĩa 0347 – Bang/Tỉnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AB Alberta (Hoa Kỳ và Canada)  

MI Michigan (Hoa Kỳ)  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.276 0350 – Mã xảy ra sự cố 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0350 InM/FM TBD TBD OCD.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0350 – Mã xảy ra sự cố 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Sử dụng các mã NUBC  

 

2.C.2.277 0351 – Khoảng thời gian xảy ra sự cố 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0351 InM/FM TBD TBD OSP.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0351 – Khoảng thời gian xảy ra sự cố 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Sử dụng các mã NUBC  

 

2.C.2.278 0353 – Các trạng thái CWE 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0353 Vocab TBD TBD CWE.1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0353 – Các trạng thái CWE 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

U Không biết  

UASK Đã yêu cầu nhưng không biết  

NAV Không có sẵn  

NA Không áp dụng  

NASK Không yêu cầu  

 

2.C.2.279 0354 – Cấu trúc bản tin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0354 InM TBD TBD MSH-9.3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0354 – Cấu trúc bản tin  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ACK Thay đổi  

ADR_A19  Đã không được 

tán đồng và bị 

loại bỏ kể từ 

phiên bản V2.7 

ADT_A01 A01, A04, A08, A13  

ADT_A02 A02  

ADT_A03 A03  

ADT_A05 A05, A14, A28, A31  

ADT_A06 A06, A07  

ADT_A09 A09, A10, A11  

ADT_A12 A12  

ADT_A15 A15  

ADT_A16 A16  

ADT_A17 A17  

ADT_A18  Đã không được 

tán đồng và bị 

loại bỏ kể từ 

phiên bản V2.7 

ADT_A20 A20  

ADT_A21 A21, A22, A23, A25, A26, A27, A29, A32, A33  

ADT_A24 A24  

ADT_A30  Đã không được 

tán đồng và bị 

loại bỏ kể từ 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

phiên bản V2.7 

ADT_A37 A37  

ADT_A38 A38  

ADT_A39 A39, A40, A41, A42  

ADT_A43 A43  

ADT_A44 A44  

ADT_A45 A45  

ADT_A50 A50, A51  

ADT_A52 A52, A53  

ADT_A54 A54, A55  

ADT_A60 A60  

ADT_A61 A61, A62  

BAR_P01 P01  

BAR_P02 P02  

BAR_P05 P05  

BAR_P06 P06  

BAR_P10 P10  

BAR_P12 P12  

BPS_O29 O29  

BRP_O30 O30  

BRT_O32 O32  

BTS_O31 O31  

CCF_I22 I22  

CCI_I22 I22  

CCM_I21 I21  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CCQ_I19 I19  

CCR_I16 I16, |17, |18  

CCU_I20 I20  

CQU_I19 I19  

CRM_C01 C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08  

CSU_C09 C09, C10, C11, C12  

DBC_O41 O41  

DBC_O42 O42  

DEL_O46 O46  

DEO_O45 O45  

DER_O44 O44  

DFT_P03 P03  

DFT_P11 P11  

DOC_T12  Đã không được 

tán đồng và bị 

loại bỏ kể từ 

phiên bản V2.7 

DPR_O48 O48  

DRC_O47 O47  

DRG_O43 O43  

EAC_U07 U07  

EAN_U09 U09  

EAR_U08 U08  

EHC_E01 E01  

EHC_E02 E02  

EHC_E04 E04  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

EHC_E10 E10  

EHC_E12 E12  

EHC_E13 E13  

EHC_E15 E15  

EHC_E20 E20  

EHC_E21 E21  

EHC_E24 E24  

ESR_U02 U02  

ESU_U01 U01  

INR_U06 U06  

INU_U05 U05  

LSU_U12 U12, U13  

MDM_T01 T01, T03, T05, T07, T09, T11  

MDM_T02 T02, T04, T06, T08, T10  

MFK_M01 M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07, M08, 

M09, M10, M11 

 

MFN_M01  Đã không được 

tán đồng và bị 

loại bỏ kể từ 

phiên bản V2.7 

MFN_M02 M02  

MFN_M03 M03 Đã không được 

tán đồng  

MFN_M04 M04  

MFN_M05 M05  

MFN_M06 M06  

MFN_M07 M07  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

MFN_M08 M08  

MFN_M09 M09  

MFN_M10 M10  

MFN_M11 M11  

MFN_M12 M12  

MFN_M13 M13  

MFN_M15 M15  

MFN_M16 M16  

MFN_M17 M17  

MFQ_M01 M01, M02, M03, M04, M05, M06 Đã không được 

tán đồng 

MFR_M01 M01, M02, M03,  Đã không được 

tán đồng 

MFR_M04 M04 Đã không được 

tán đồng 

MFR_M05 M05 Đã không được 

tán đồng 

MFR_M06 M06 Đã không được 

tán đồng 

MFR_M07 M07 Đã không được 

tán đồng 

NMD_N02 N02  

NMQ_N01 N01 Đã không được 

tán đồng 

NMR_N01 N01 Đã không được 

tán đồng 

OMB_O27 O27  

OMD_O03 O03  

OMG_O19 O19  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

OMI_O23 O23  

OML_O21 O21  

OML_O33 O33  

OML_O35 O35  

OML_O39 O39  

OMN_O07 O07  

OMQ_O42 O42  

OMP_O09 O09  

OMS_O05 O05  

OPL_O37 O37  

OPR_O38 O38  

OPU_R25 R25  

ORA_R33 R33  

ORA_R41 R41  

ORB_O28 O28  

ORD_O04 O04  

ORF_R04 R04 Đã không được 

tán đồng 

ORG_O20 O20  

ORI_O24 O24  

ORL_O22 O22  

ORL_O34 O34  

ORL_O36 O36  

ORL_O40 O40  

ORM_O01 O01 Đã không được 

tán đồng 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ORN_O08 O08  

ORP_O10 O10  

ORR_O02 O02 Đã không được 

tán đồng 

ORS_O06 O06  

ORU_R01 R01  

ORU_R30 R30  

ORX_O43 O43  

OSM_R26 R26  

OSQ_Q06 Q06 Đã không được 

tán đồng 

OSR_Q06 Q06 Đã không được 

tán đồng 

OSU_O41 O41  

OUL_R21 R21 Đã không được 

tán đồng 

OUL_R22 R22  

OUL_R23 R23  

OUL_R24 R24  

PEX_P07 P07, P08  

PGL_PC6 PC6, PC7, PC8  

PMU_B01 B01, B02  

PMU_B03 B03  

PMU_B04 B04, B05, B06  

PMU_B07 B07  

PMU_B08 B08  

PPG_PCG PCC, PCG, PCH, PCJ  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 255 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PPP_PCB PCB, PCD  

PPR_PC1 PC1, PC2, PC3  

PPT_PCL PCL Đã không được 

tán đồng 

PPV_PCA PCA Đã không được 

tán đồng 

PRR_PC5 PC5 Đã không được 

tán đồng 

PTR_PCF PCF Đã không được 

tán đồng 

QBP_E03 E03  

QBP_E22 E22  

QBP_Q11 Q11  

QBP_Q13 Q13  

QBP_Q15 Q15  

QBP_Q21 Q21, Q22, Q23,Q24, Q25  

QBP_O33 O33  

QBP_O34 O34  

QCK_Q02 Q02 Đã không được 

tán đồng 

QCN_J01 J01, J02  

QRY_A19 A19 Đã không được 

tán đồng 

QRY_PC4 PC4, PC9, PCE, PCK Đã không được 

tán đồng 

QRY_Q01 Q01, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30 Đã không được 

tán đồng 

QRY_Q02 Q02 Đã không được 

tán đồng 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

QRY_R02 R02 Đã không được 

tán đồng 

QRY_T12 T12 Đã không được 

tán đồng 

QSB_Q16 Q16  

QVR_Q17 Q17  

RAR_RAR RAR Đã không được 

tán đồng 

RAS_O17 O17  

RCI_I05 I05 Đã không được 

tán đồng 

RCL_I06 I06 Đã không được 

tán đồng 

RDE_O11 O11, O25  

RDR_RDR RDR  

RDS_O13 O13  

RDY_K15 K15  

REF_I12 I12, I13, I14, I15  

RER_RER RER Đã không được 

tán đồng 

RGR_RGR RGR Đã không được 

tán đồng 

RGV_O15 O15  

ROR_ROR ROR Đã không được 

tán đồng 

RPA_I08 I08, I09. I10, I11  

RPI_I01 I01, I04  

RPI_I04 I04  

RPL_I02 I02  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 257 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RPR_I03 I03  

RQA_I08 I08, I09, I10, I11  

RQC_I05 I05, I06 Đã không được 

tán đồng 

RQI_I01 I01, I02, I03, I07  

RQP_I04 I04  

RRA_O18 O18  

RRD_O14 O14  

RRE_O12 O12, O26  

RRG_O16 O16  

RRI_I12 I12, I13, I14, I15  

RSP_E03 E03  

RSP_E22 E22  

RSP_K11 K11  

RSP_K21 K21  

RSP_K22 K22  

RSP_K23 K23, K24  

RSP_K25 K25  

RSP_K31 K31  

RSP_K32 K32  

RSP_O33 O33  

RSP_O34 O34  

RSP_Q11 Q11 Đã không được 

tán đồng 

RTB_K13 K13  

SDR_S31 S31, S36  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SDR_S32 S32, S37  

SIU_S12 S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, 

S22, S23, S24, S26 

 

SLR_S28 S28, S29, S30, S34, S35  

SQM_S25 S25 Đã không được 

tán đồng 

SQR_S25 S25 Đã không được 

tán đồng 

SRM_S01 S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, 

S11 

 

SRR_S01 S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, 

S11 

 

SSR_U04 U04  

SSU_U03 U03  

STC_S33 S33  

SUR_P09 P09 Đã không được 

tán đồng 

TCU_U10 U10, U11  

UDM_Q05 Q05  

VXQ_V01 V01 Đã không được 

tán đồng 

VXR_V03 V03 Đã không được 

tán đồng 

VXU_V04 V04  

VXX_V02 V02 Đã không được 

tán đồng 

ORU_W01 W01 Đã không được 

tán đồng 

QRF_W02 W02 Đã không được 

tán đồng 
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2.C.2.280 0355 – Loại giá trị khóa chính 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0355 InM TBD TBD MFE.5 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0355 – Loại giá trị khóa chính 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PL Địa điểm cá nhân  

CE Thành phần đã 

được mã hóa 

Đã được loại bỏ kể từ phiên bản 2.6 – CE đã 

được thay thế bởi CNE và CWE 

CWE Mã hóa với 

trường hợp ngoại 

lệ 

 

Chú ý: Bảng này chứa các kiểu dữ liệu cho các giá trị của trường dữ liệu MFE-4 mô 

tả trong các danh mục tổng thể đã được HL7 định nghĩa. Mặc dù HL7 chấp nhận 

thông qua một danh mục tổng thể mới chứa một loại dữ liệu cho trường dữ liệu MFE-

4 đã không được định nghĩa trong bảng 0355, kiểu dữ liệu sẽ được bổ sung vào bảng 

0355. Đối với các danh mục tổng thể đã được định nghĩa nội bộ, bảng này có thể được 

mở rộng với các kiểu dữ liệu HL7 khác như đã được định nghĩa trong mục 2.6.6. Tập 

dữ liệu lớn nhất theo lý thuyết bằng với số lượng các kiểu dữ liệu HL7. 

 

2.C.2.281 0356 – Lược đồ xử lý tập ký tự thay thế  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0356 InM TBD TBD MSH-20 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0356 – Lược đồ xử lý tập ký tự thay thế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ISO 2022-

1994 

Tiêu chuẩn này có tiêu đề “Công nghệ 

thông tin – Cấu trúc mã ký tự và kỹ 

thuật mở rộng”.  

Tiêu chuẩn này xác định một chuỗi 

escape (ký tự escape) với tập ký tự 1 

byte cơ bản để xác định tập ký tự khác, 

và ngược lại. Chuỗi escape xác định rõ 

ràng những gì mà tập ký tự thay thế 

được gọi đến. Chú ý rằng trong phương 

thức này, ký tự escape ASCII thực tế 

được sử dụng giống như đã định nghĩa 

trong văn bản ISO được tham chiếu 

đến. Như đã ghi chú trong mục 1.7.1, 

các chuỗi escape với/từ tập ký tự thay 

thế nên xuất hiện bên trong các ký tự 

phân cách HL7. Nói một cách khác, 

các ký tự phân cách HL7 chỉ là các ký 

tự một byte cơ bản và ngay trước và 

sau các ký tự phân cách, trạng thái mã 

hóa ký tự nên là tập ký tự một byte cơ 

bản.  

2.3 Chế độ đổi bộ ký tự quy định trong 

tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.5, mục 

2.7.2 và mục 2.A.46 “XPN- tên người 

mở rộng”. 

Chú ý rằng các chuỗi escape (chuỗi có 

các ký tự escape) được sử dụng trong 

phương thức này không sử dụng ký tự 

ASCII “esc”, như đã được định nghĩa 

trong tiêu chuẩn ISO 2022-1994. 

Chúng là “các chuỗi escape HL7” 

giống như đã được định nghĩa lần đầu 

tiên trong HL7 phiên bản v2.3, mục 

2.9.2 (ngoài ra, chú ý rằng mục 

2.8.28.6 và 2.9.2 trong HL7 phiên bản 

2.3 tương ứng với mục 2.16.93 và 2.7.2 

trong HL7 phiên bản 2.5) 

<null> Đây là giá trị mặc định, cho biết rằng 

không có trường hợp đổi bộ ký tự 

trong bản tin này 

Đây là giá trị mặc định 

 

2.C.2.282 0357 – Các mã tình trạng lỗi bản tin 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0357 InM TBD TBD ERR-4,  Hoạt động 
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Bảng HL7 0357 – Các mã tình trạng lỗi bản tin 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Bản tin được chấp nhận Thành công. Tùy chọn (không bắt buộc), giống như 

AA vận chuyển thành công. Đã được sử dụng cho 

các hệ thống phải luôn luôn gửi trả lại một mã trạng 

thái 

100 Lỗi thứ tự phân đoạn Lỗi: Các phân đoạn bản tin đã không theo trình tự 

sắp xếp thích hợp hoặc các phân đoạn có thuộc tính 

bắt buộc không xuất hiện 

101 Thiếu trường dữ liệu bắt 

buộc 

Lỗi: Một trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc 

không xuất hiện trong một phân đoạn 

102 Lỗi loại dữ liệu Lỗi: Trường dữ liệu đã chứa dữ liệu không theo định 

dạng loại dữ liệu đã được quy định, ví dụ, một 

trường dữ liệu NM đã chứa giá trị “FOO”. 

103 Không tìm thấy giá trị 

trong bảng  

Lỗi: Một trường dữ liệu có kiểu dữ liệu ID hoặc IS 

đã được so sánh với bảng tương ứng và không tìm 

thấy sự phù hợp (sự so khớp). 

104 Giá trị quá dài Lỗi: Một giá trị đã vượt quá chiều dài bình thường, 

hoặc chiều dài mà ứng dụng có thể xử lý an toàn 

200 Loại bản tin không được 

hỗ trợ 

Sự từ chối: Kiểu bản tin không được hỗ trợ 

201 Mã sự kiện không được 

hỗ trợ 

Sự từ chối: Mã sự kiện kích hoạt không được hỗ trợ. 

202 ID xử lý không được hỗ 

trợ 

Sự từ chối: ID tiến trình xử lý không được hỗ trợ 

203 ID phiên bản không 

được hỗ trợ 

Sự từ chối: ID phiên bản không được hỗ trợ 

204 Định danh khóa chính 

không biết 

Sự từ chối: ID của bệnh nhân, chỉ định, vv, đã không 

được tìm thấy. Đã được sử dụng cho các giao dịch 

thay vì bổ sung, ví dụ, truyền tải thông tin của một 

bệnh nhân không tồn tại 

205 Định danh khóa chính bị 

trùng lặp 

Sự từ chối: ID của bệnh nhân, chỉ định, vv, đã tồn tại 

sẵn. Đã được sử dụng trong việc hồi đáp cho các 

giao dịch bổ sung (tiếp nhận, chỉ định mới, vv) 

206 Bản ghi ứng dụng đã bị Sự từ chối: Giao dịch không thể thực hiện được ở 

cấp độ lưu trữ ứng dụng, ví dụ, cơ sở dữ liệu 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 262 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

khóa (CSDL) đã bị khóa 

207 Lỗi bên trong ứng dụng Sự từ chối: Bộ bắt lỗi đối với các lỗi bên trong ứng 

dụng không rõ ràng đã được giải quyết bằng các mã 

khác. 

 

2.C.2.283 0358 – Nhóm người hành nghề 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0358 PA TBD TBD PRA-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0358 – Nhóm người hành nghề 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.284 0359 – Trình tự ưu tiên của chẩn đoán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0358 FM TBD TBD DG1-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0359 – Trình tự ưu tiên của chẩn đoán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Không được đưa vào xếp hạng 

chẩn đoán 

 

1 Chẩn đoán chính  

2 Chẩn đoán phụ đã được xếp hạng  

…   
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2.C.2.285 0360 – Bằng cấp/Giấy phép/Chứng chỉ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0360 InM/OO TBD TBD CNN.7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0360 – Bằng cấp/giấy phép/chứng chỉ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PN Điều dưỡng viên thực hành nâng 

cao 

 

AAS Cao đẳng khoa học ứng dụng  

AA Cao đẳng khoa học nhân văn  

ABA Cao đẳng quản trị kinh doanh  

AE Cao đẳng kỹ thuật  

AS Cao đẳng khoa học  

BA Cử nhân khoa học xã hội  

BBA Cử nhân quản trị kinh doanh  

BE kỹ sư  

BFA Cử nhân nghệ thuật  

BN Cử nhân điều dưỡng   

BS Cử nhân khoa học  

BSL Cử nhân khoa học – luật  

BSN Cử nhân khoa học – điều dưỡng  

BT Cử nhân thần học  

CER Chứng chỉ  

CANP Chứng chỉ điều dưỡng thực hành 

cho người lớn 

 

CMA Chứng chỉ trợ lý y khoa  

CNP Chứng chỉ điều dưỡng thực hành  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CNM Chứng chỉ điều dưỡng hộ sinh  

CRN Chứng chỉ điều dưỡng đã đăng 

ký 

 

CNS Chứng chỉ chuyên viên điều 

dưỡng 

 

CPNP Chứng chỉ điều dưỡng thực hành 

nhi  

 

CTR Chứng chỉ bác sĩ hướng dẫn 

chuyên ngành ung bướu 

 

DIP Bằng cao đẳng  

DBA Tiến sĩ quản trị kinh doanh  

DED Tiến sĩ giáo dục  

PharmD Tiến sĩ dược  

PHE Tiến sĩ kỹ thuật  

PHD Tiến sĩ  

PHS Tiến sĩ khoa học  

MD Bác sĩ y khoa  

DO Bác sĩ giải phẫu xương  

EMT Kỹ thuật viên y tế cấp cứu  

EMTP Kỹ thuật viên y tế cấp cứu – Trợ 

tá 

 

FPNP Chuyên viên điều dưỡng thực 

hành gia đình 

 

HS Tốt nghiệp phổ thông  

JD Tiến sĩ luật  

MA Thạc sĩ khoa học nhân văn  

MBA Thạc sĩ quản trị kinh doanh  

MCE Thạc sĩ kỹ thuật dân dụng  
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MDI Thạc sĩ thần học  

MED Thạc sĩ giáo dục  

MEE Thạc sĩ kỹ thuật điện   

ME Thạc sĩ kỹ thuật  

MFA Thạc sĩ nghệ thuật  

MME Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí  

MS Thạc sĩ khoa học   

MSL Thạc sĩ khoa học – luật  

MSN Thạc sĩ khoa học – điều dưỡng  

MTH Thạc sĩ thần học thánh kinh  

MDA Trợ lý y khoa  

MT Kỹ thuật viên y khoa  

NG Chưa tốt nghiệp  

NP Điều dưỡng thực hành  

PA Trợ lý bác sĩ  

RMA Trợ lý y khoa có đăng ký  

RN Điều dưỡng có đăng ký  

RPH Dược sĩ có đăng ký  

SEC Chứng chỉ thư ký  

TS Bằng tốt nghiệp trường thương 

mại 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 
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2.C.2.286 0361 – Ứng dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0361 InM TBD TBD MSH-3, MSH-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0361 - Ứng dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.287 0362 – Cơ sở y tế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0362 InM TBD TBD MSH-4, MSH-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0362 – Cơ sở y tế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.288 0363 – Cơ quan có thẩm quyền cấp phát định danh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0363 InM TBD TBD CX.4, EI.2, PL.11, 

PPN.9, XCN.9, XON.6 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – Cơ quan có thẩm quyền cấp phát định 

danh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.289 0364 – Kiểu ghi chú 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0364 InM TBD TBD NTE-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0364 – Kiểu ghi chú 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PI Chỉ dẫn của bệnh nhân  

AI Các chỉ dẫn phụ trợ  

GI Các chỉ dẫn chung  

1R Lý do chính  

2R Lý do phụ  

GR Lý do chung  

RE Nhận xét  

DR Lý do trùng lặp/tương 

tác 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.290 0365 – Tình trạng của thiết bị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0365 OO TBD TBD EQU-3 Hoạt động 
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Bảng HL7 0365 – Tình trạng của Thiết bị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PU Đã bật điện  

IN Đang khởi động  

ID Nghỉ chờ  

CO Đang cấu hình  

OP Vận hành bình thường  

CL Đang dọn dẹp  

PA Đang tạm ngừng  

PD Đã tạm ngừng  

ES Dừng điện tử  

TS Dừng vận chuyển  

SS Dừng lấy mẫu  

SD Đang tắt máy  

DI Chẩn đoán  

MA Bảo dưỡng  

 (rỗng) Không thay đổi 

trạng thái 

 

 

2.C.2.291 0366 – Trạng thái điều khiển tại chỗ/từ xa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0366 OO TBD TBD EQU-4 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0366 – Trạng thái điều khiển tại chỗ/từ xa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Tại chỗ  
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R Từ xa  

 (rỗng) không thay đổi 

trạng thái 

 

Bảng này dựa trên LECIS (xem chương con “Tóm tắt và Tổng quan”). 

 

2.C.2.292 0367 – Mức độ cảnh báo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0367 OO TBD TBD EQU-5, NDS-3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0367 – Mức độ cảnh báo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Thông thường Không có hoạt động hiệu chỉnh cần thiết 

W Cảnh báo Có hoạt động hiệu chỉnh đã được dự 

kiến trước 

S Nghiêm trọng Hoạt động hiệu chỉnh bắt buộc 

C Nguy cấp Tắt nguồn, chỉnh sửa vấn đề và khởi 

động lại 

 (không) Không thay đổi 

mức độ 

 

 

2.C.2.293 0368 – Lệnh điều kiển từ xa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0368 OO TBD TBD ECD-2, ISD-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0368 – Lệnh điều khiển từ xa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SA Lấy mẫu xét nghiệm  

LO Tải/đọc  

UN Dỡ tải  

LK Khóa  

UC Mở khóa  

TT Vận chuyển đến  

CN Xóa thông báo  

IN Khởi động/bắt đầu  

SU Thiết lập/cài đặt  

CL Xóa  

PA Tạm ngừng  

RE Tiếp tục lại  

ES Dừng khẩn cấp  

LC Yêu cầu điều khiển tại chỗ  

RC Yêu cầu điều khiển từ xa  

AB Hủy bỏ  

EN Cho phép gửi sự kiện  

DI Không cho phép gửi sự kiện  

EX Thực thi (lệnh được quy định trong trường dữ 

liệu thông số (ST) 01394) 

 

AF Lấy mẫu thử khỏi lọ chứa Xem mô tả phía 

dưới 

AT Đổ mẫu thử vào lọ chứa Xem mô tả phía 

dưới 

Một lệnh lấy ước số giả định rằng các lệnh chuỗi của một AF nhỏ nhất – 

một AT được chứa trong một bản tin. Các lệnh một AF và nhiều AT có thể 

được sử dụng trong một trường hợp của việc chuẩn bị một số phần chia đều từ 
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một vật chứa mẫu xét nghiệm chính. Nhiều AF và một AT có thể được sử dụng 

trong trường hợp một nhóm các phần chia đều nhau của mẫu xét nghiệm.  

Cách dùng của các lệnh Ước số từ (AF)/Ước số đến (AT) trong cấu trúc 

bản tin (EAC) “Lệnh điều khiển thiết bị đã tự động hóa” được trình bày chi tiết 

như dưới đây 

MSH|…|…|…|…|…|…|…|EAC^U07|… 

EQU|… 

ECD|…|AF^ALIQUOT FROM|Y^YES||Dest^Route| …  

- Lệnh: ”Ước số Từ” vật chứa mẫu xét nghiệm chính trong phân đoạn SAC dưới đây 

SAC|… – các thông số của vật chứa mẫu xét nghiệm chính 

[SPM] 

[DST] – Đích đến, Định tuyến đường đi đối với vật chứa mẫu xét nghiệm  chính 

ECD|…|AT^ALIQUOT TO|Y^YES||Dest^Route^Label| …  

 – command: “Aliquot To” the aliquot container AQ1, incl. AQ Destination, Route, 

Label remark, etc. 

- Lệnh : “Dịch chất đến” vật chứa mẫu AQ1, incl. Đích đến AQ, Định tuyến đường 

đi, Nhãn đánh dấu, vv 

TQ1|… – Mức độ ưu tiên 

SAC|… – các tham số AQ vật chứa mẫu thử số #1 

[SPM] 

[DST] – Đích đến, Định tuyến đường đi đối với vật chứa dịch chất thử số #1 

ECD|…|AT^ALIQUOT TO|Y^YES||Dest^Route^Label| …  

- Lệnh : “Dịch chất đến” vật chứa mẫu AQ2, incl. Đích đến AQ, Định tuyến đường 

đi, Nhãn đánh dấu, vv 

TQ1|… –Mức độ ưu tiên 

SAC|… – các tham số vật chứa mẫu thử AQ số #2 

[SPM] 

[DST] – Đích đến, Định tuyến đường đi đối với vật chứa dịch chất thử số #1 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.294 0369 – Vai trò của mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0369 OO TBD TBD SPM-11, OBR-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0369 – Vai trò của mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Mẫu “mù”  

C Mẫu hiệu chuẩn, dùng để thiết lập ban đầu 

dụng cụ hiệu chuẩn 

 

E QC điện tử, dùng với thiết bị tham chiếu của 

nhà sản xuất cung cấp tín hiệu mô phỏng các 

kết quả QC 

 

F Mẫu xét nghiệm dùng để kiểm tra năng lực 

của tổ chức thực hiện xét nghiệm (bên chỉ 

định xét nghiệm) 

 

G Nhóm (trong đó một mẫu bao gồm nhiều 

thành phần đơn lẻ không được định danh 

riêng) 

 

L Tập hợp (một phần của các mẫu đơn lẻ được 

kết hợp lại để tạo thành một mẫu duy nhất đại 

diện cho tất cả các thành phần) 

 

O Mẫu xét nghiệm dùng để kiểm tra năng lực 

của đơn vị vận hành 

 

P Bệnh nhân (mặc định nếu có giá trị thành 

phần trống) 

 

Q Mẫu xét nghiệm kiểm soát  

R Sao chép (mẫu bệnh nhân để kiểm soát)  

V Thẩm định thiết bị hiệu chuẩn, dùng trong các 

đợt kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.295 0370 – Tình trạng vật chứa mẫu xét nghiệm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0370 OO TBD TBD SAC-8 Hoạt động 
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Bảng HL7 0370 – Tình trạng vật chứa mẫu xét nghiệm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Đã được nhận biết  

P Đã để đúng vị trí  

O Đang xử lý  

R Xử lý xong  

L Đã rời thiết bị  

M Bị thất lạc  

X Không có lọ chứa  

U Không biết  

 

2.C.2.296 0371 – Phụ gia/Chất bảo quản 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0371 OO TBD TBD SPM-6, SAC-27 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0371 – Phụ gia/Chất bảo quản 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F10 10% Formalin Mô chất bảo quản 

C32 3.2%  Citrate  Ống đầu màu xanh 

C38 3.8% Citrate Ống đầu màu xanh 

HCL6 6N HCL Chất phụ gia nước tiểu 24 giờ 

ACDA ACD Dung dịch A Ống đầu màu vàng 

ACDB ACD Dung dịch B Ống đầu màu vàng 

ACET Acetic Acid Chất bảo quản nước tiểu 

AMIES Môi trường vận chuyển Amies Sinh vật đơn bào 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

HEPA Ammonium heparin  Ống đầu màu xanh lá 

BACTM Môi trường vận chuyển vi khuẩn Môi trường nuôi vi sinh vật 

BOR Borate Boric Acid Chất phụ gia nước tiểu 24 giờ 

BOUIN Dung dịch Bouin Mô 

BF10 10% formalin có đệm Mô 

WEST Citrat có đệm (tỷ lệ kết tủa Westergren) Ống đầu màu đen 

BSKM Sữa gầy có đệm Tình trạng cô lập vi rút 

CARS 10% formalin cải tiến Carson Mô 

CARY Môi trường Cary Blair Mô trường phân 

CHLTM Môi trường vận chuyển virut chlamydia Môi trường nuôi dưỡng vi 

khuẩn hình cầu Chlamydia 

(thường gây một số bệnh về mắt 

và niệu sinh dục ở người) 

CTAD CTAD (Nên ghi rõ nếu không được hiểu 

phổ biến) 

Ống đầu màu xanh 

ENT Môi trường vận chuyển vi khuẩn đường 

ruột 

Môi trường nuôi dưỡng vi 

khuẩn 

ENT+ Enteric plus Môi trường nuôi dưỡng phân 

JKM Môi trường Jones Kendrick Ho gà vi khuẩn Bordetella 

KARN Chất bảo quản Karnovsky Mô 

LIA Lithium iodoacetate Ống đầu màu xám 

HEPL Lithium/Li  Heparin Ống đầu mà xanh lá 

M4 M4 Môi trường nuôi vi sinh vật 

M4RT M4-RT Môi trường nuôi vi sinh vật 

M5 M5 Môi trường nuôi vi sinh vật 

MICHTM Môi trường vận chuyển Michel Xét nghiệm (Kiểm tra/thử 

nghiệm) IF 

MMDTM Môi trường vận chuyển MMD Miễn dịch huỳnh quang 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

HNO3 A-xít Nitric Nước tiểu 

NONE Không Ống đầu màu đỏ hoặc hồng 

PAGE Dung dịch muối Pages Acanthaoemba (một loài amíp, 

Động vật nguyên sinh đơn bào 

phổ biến nhất trong đất, thường 

được tìm thấy trong nước ngọt 

và môi trường sống khác) 

PHENOL Phenol Chất phụ gia nước tiểu 24 giờ 

KOX Kali oxalate Ống đầu màu xám 

EDTK Kali/K EDTA Đã không được tán đồng. Đã 

thay thế bởi EDTK15 và 

EDTK75 

EDTK15 Kali/ K EDTA 15% Ống đầu màu tía 

EDTK75 Kali/K EDTA 7.5% Ống đầu màu tía 

PVA PVA (Cồn polyvinyl) O&P 

RLM Môi trường Reagan Lowe Môi trường nuôi dưỡng vi 

khuẩn Bordetella ho gà 

SST Ống tách huyết thanh (Polymer Gel) Ống có nắp màu “Hổ” (màu 

giống lông con hổ) – dùng để 

tách huyết thanh trong máu 

SILICA Đất silic, 12mg Ống có nắm màu xám 

NAF Natri Fluorua Ống có nắm màu xám 

FL100 Natri Fluorua, 100mg Nước tiểu 

FL10 Natri Fluorua, 10mg Nước tiểu 

NAPS Natri polyanethol sulfonate 0,35% trong 

0,85% natri clorua 

Màu vàng (môi trường máu) 

HEPN Natri/Na Heparin Ống có nắp màu xanh lá 

EDTN Natri/Na EDTA Ống có nắp màu xanh đậm 

SPS SPS (nên viết rõ nếu không được hiểu 

phổ biến) 

Các đặc tính diệt khuẩn w/o 

thuốc chống đông 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

STUTM Môi trường vận chuyển Stuart Môi trường nuôi vi khuẩn 

THROM Thrombin Màu cam hoặc xám/vàng (STAT 

ngành hóa) 

FDP Thrombin NIH; trypsin inhibitor đậu 

nành (các sản phẩm thoái hóa fibrin) 

Ống có nắp màu xanh đậm 

THYMOL Thymol Chất phụ gia nước tiểu 24 giờ 

THYO Thyoglycollate broth Cô lập vi khuẩn 

TOLU Toluene Chất phụ gia nước tiểu 24 giờ 

URETM Môi trường vận chuyển Ureaplasma (lấy 

từ cổ tử cung) 

Môi trường ureaplasma (lấy từ 

cổ tử cung) 

VIRTM Môi trường vận chuyển vi rút Môi trường nuôi dưỡng vi rút 

 

2.C.2.297 0372 – Thành phần của mẫu vật xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0372 OO TBD TBD SAC-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0372 – Thành phần của mẫu vật xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SUP Phần nổi trên mặt  

SED Phần lắng tủa  

BLD Máu toàn phần, đồng nhất  

BSEP Máu toàn phần, tách biệt  

PRP Huyết tương giàu tiểu huyết cầu  

PPP Huyết tương nghèo tiểu huyết cầu  

SER Huyết thanh, NOS (nếu không có quy 

định khác) 

 

PLAS Huyết tương, NOS (nếu không có quy  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

định khác) 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.298 0373 – Xử trí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0373 OO TBD TBD SAC-30 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0373 – Xử trí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LDLP Kết tủa LDL  

RECA Bù vôi  

DEFB Tách fibrin  

ACID A-xít hóa  

NEUT Trung hòa  

ALK Kiềm hóa  

FILT Lọc  

UFIL Siêu lọc  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

  

2.C.2.299 0374 – Các chất ô nhiễm do hệ thống gây ra  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0374 OO TBD TBD SAC-40 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0374 – Các chất ô nhiễm do hệ thống gây ra  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CNTM Hiện hữu, loại chất gây ô nhiễm chưa được 

xác định 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

  

2.C.2.300 0375 – Máu nhân tạo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0375 OO TBD TBD SAC-42 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0375 – Máu nhân tạo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SFHB Các mẫu hemoglobin không có 

chất nền stroma 

 

FLUR Fluorocarbons  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.301 0376 – Mã xử lý đặc biệt 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0376 OO TBD TBD SPM-15, SAC-43,  

PAC-7, OM4-15 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0376 – Mã xử lý đặc biệt 

Mã Mô tả Nhận xét/Ghi chú cách sử dụng/Định nghĩa 

C37 Nhiệt độ cơ thể Giới hạn để giữ nhiệt độ cơ thể từ: 36- 38 độ C 
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Mã Mô tả Nhận xét/Ghi chú cách sử dụng/Định nghĩa 

AMB Nhiệt độ môi 

trường 
Giữ nhiệt độ môi trường (phòng), xấp xỉ 22  2 độ C. 

Môi trường ướp lạnh hoặc đông lạnh của kết quả nhỏ. 

CAMB  Nhiệt độ môi 

trường tới hạn 

Môi trường tới hạn – không phải làm lạnh hoặc đông 

lạnh 

REF Nhiệt độ làm lạnh Giữ nhiệt độ làm lạnh trong khoảng 4-8 C. Việc ấm 

lên hoặc đông lạnh ngẫu nhiên là của kết quả nhỏ 

CREF  Nhiệt độ làm lạnh 

tới hạn 

Đã làm lạnh tới hạn – không được phép để đông lạnh 

hoặc làm ấm cho đến trước thời điểm làm xét nghiệm 

FRZ Nhiệt độ kết đông Giữ nhiệt độ đông lạnh tại nhiệt độ: -4 C. Tan giá bất 

ngờ là của kết quả nhỏ 

CFRZ Nhiệt độ kết đông 

tới hạn 

Đông lạnh tới hạn – không được phép làm tan giá cho 

đến trước khi thực hiện xét nghiệm 

DFRZ Kết đông sâu Đông lạnh sâu trong khoảng: -16 đến -20 độ C 

UFRZ Siêu kết đông Đông lạnh cực điểm trong khoảng: ~ -75 đến -85 C. 

(Đông lạnh cực điểm theo nhiệt độ thông thường của 

đá khô) 

NTR Ni tơ lỏng Giữ trong nitơ lỏng. 

PRTL Tránh ánh sáng Bảo vệ khỏi ánh sáng (ví dụ, bọc trong giấy tráng 

nhôm) 

CATM  Tránh tiếp xúc 

không khí 

Nghiêm trọng. Không được tiếp xúc với không khí. 

Không được mở nắp 

DRY Khô Giữ trong một môi trường khô ráo 

PSO Tránh va chạm Được bảo vệ tránh va chạm 

PSA Không được lắc Không được lắc 

UPR Dựng thẳng Giữ thẳng. Không được quay ngược xuống bề mặt 

dưới 

MTLF Không kim loại Vật chứa mẫu xét nghiệm không được chứa kim loại 

nặng bao gồm chì 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.302 0377 – Các yếu tố môi trường khác 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0377 OO TBD TBD SAC-44 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0377 – Các yếu tố môi trường khác 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ATM Lọ chứa hở, không quy định môi trường và 

thời gian 

 

A60 Lọ chứa hở, môi trường trong nhà, thời gian 60 

phút 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.303 0378 – Loại vật mang vật chứa/mẫu xét nghiệm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0378 OO TBD TBD SAC-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0378 – Loại vật mang vật chứa/mẫu xét 

nghiệm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất 

được định nghĩa 

 

Ví dụ của các giá trị R01 (vật mang vật chứa/mẫu xét nghiệm có 1 vị trí), 

R05 (vật mang vật chứa/mẫu xét nghiệm có 5 vị trí) 

 

2.C.2.304 0379 – Loại khay chứa 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0379 OO TBD TBD SAC-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0379 – Loại khay chứa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.305 0380 – Loại dụng cụ phân cách 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0380 OO TBD TBD SAC-25 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0380 – Loại dụng cụ phân cách 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

Ví dụ của các giá trị: NO (không có dụng cụ phân cách), GEL (dụng cụ 

phân cách gel), M01 (Nhà sản xuất cụ thể) 

 

2.C.2.306 0381 – Loại nắp đậy ống nghiệm/vật chứa mẫu xét nghiệm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0381 OO TBD TBD SAC-26 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0381 – Loại nắp đậy ống nghiệm/vật chứa mẫu 

xét nghiệm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 
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Ví dụ của các giá trị: SCR (nắp bắt vít), PSH (nắp ấn), FOIL (giấy phủ 

tráng kim loại) 

 

2.C.2.307 0382 – Can thiệp bằng thuốc 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0382 OO TBD TBD SAC-41 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0382 – Can thiệp bằng thuốc 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.308 0383 – Tình trạng của chất 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0383 OO TBD TBD INV-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0383 – Tình trạng của chất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EW Cảnh báo hết hạn  

EE Lỗi hết hạn  

CW Cảnh báo hiệu chuẩn  

CE Lỗi hiệu chuẩn  

QW Cảnh báo kiểm soát chất 

lượng 

 

QE Lỗi kiểm soát chất lượng  

NW Cảnh báo không có sẵn  

NE Lỗi không có sẵn  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

OW Cảnh báo khác  

OE Lỗi khác  

OK Tình trạng OK  

 

2.C.2.309 0384 – Loại chất 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0384 OO TBD TBD INV-3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0384 – Loại chất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SR Thuốc thử cho xét 

nghiệm đơn 

 

MR Thuốc thử dùng cho 

nhiều xét nghiệm 

Việc tiêu thụ không thể được ấn định chặt chẽ 

cho các chỉ định đối với một xét nghiệm đơn lẻ 

DI Chất pha loãng  

PT Xử lý trước  

RC Hiệu chỉnh thuốc thử  

CO Kiểm soát  

PW Nước tinh khiết  

LW Chất thải lỏng  

SW Chất thải cứng  

SC Vật cứng đếm được Ví dụ, ống hút mẫu để pha trộn 

LI Chất lỏng đo được  

OT Khác  
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2.C.2.310 0385 – Định danh nhà sản xuất 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0385 OO TBD TBD INV-17, RQ1-2, SID-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0385 – Định danh nhà sản xuất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.311 0386 – Định danh nhà cung cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0386 OO TBD TBD INV-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0386 – Định danh nhà cung cấp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.312 0387 – Hồi đáp lệnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0387 OO TBD TBD ECR-1, ISD-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0387 – Hồi đáp lệnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

OK Lệnh đã được hoàn thành thành công  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

TI Không thể hoàn thành lệnh trong thời gian yêu cầu  

ER Không thể hoàn thành lệnh do điều kiện lỗi Tham khảo các thông 

số hồi đáp 

ST Không thể hoàn thành lệnh do trạng thái của thiết bị yêu cầu  

UN Không thể hoàn thành lệnh vì các lý do chưa biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7 

  

2.C.2.313 0388 – Loại tiến trình xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0388 OO TBD TBD TCC-14 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0388 – Loại tiến trình xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Sự sản xuất thông thường  

E Sự đánh giá  

 

2.C.2.314 0389 – Tình trạng lặp lại thử nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0389 OO TBD TBD TCD-8 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0389 HL7 – Tình trạng lặp lại thử nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

O Nguyên bản (gốc), thực hiện lần 1  

R Lặp lại không pha loãng  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Lặp lại có pha loãng  

F Thử phản xạ  

 

2.C.2.315 0391 – Nhóm phân đoạn dữ liệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0391 InM TBD TBD RCP.7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0391 – Nhóm phân đoạn dữ liệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ADMINISTRATION Quản trị  

ALLERGY Dị ứng  

APP_STATS  Tình trạng ứng dụng  

APP_STATUS  Tình trạng ứng dụng  

ASSOCIATED_PERSON Người liên quan  

ASSOCIATED_RX_ADMIN  Kết hợp_RX_Quản trị  

ASSOCIATED_RX_ORDER  Kết hợp_RX_Chỉ định  

AUTHORIZATION Chứng thực  

AUTHORIZATION_CONTACT Chứng thực_ liên lạc  

CERTIFICATE  Xác nhận  

CLOCK Đồng hồ  

CLOCK_AND_STATISTICS  Đồng hồ_ và _ Số liệu thống kê  

CLOCK_AND_STATS_WITH_NOTES Đồng hồ_ và_ Số liệu_ kèm _ ghi chú  

CLOCK_AND_STATS_WITH_NOTES_

ALT 

Đồng hồ_ và_ số liệu_ kèm_ ghi chú_ 

thay đổi 

 

COMMAND  Lệnh điều khiển  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

COMMAND_RESPONSE  Phản hồi lệnh  

COMMON_ORDER  Chỉ định chung  

COMPONENT  Thành phần  

COMPONENTS  Các thành phần  

CONTAINER  Vật chứa mẫu xét nghiệm   

DEFINITION  Định nghĩa  

DIET  Chế độ dinh dưỡng  

DISPENSE  Cấp phát  

ENCODED_ORDER Mã hóa_Chỉ định  

ENCODING Mã hóa  

EXPERIENCE  Kinh nghiệm  

FINANCIAL  Tài chính  

FINANCIAL_COMMON_ORDER  Tài chính_Chung_Chỉ định  

FINANCIAL_INSURANCE  Tài chính_Bảo hiểm  

FINANCIAL_OBSERVATION  Tài chính_Quan sát  

FINANCIAL_ORDER  Tài chính_Chỉ định  

FINANCIAL_PROCEDURE  Tài chính_Thủ tục  

FINANCIAL_TIMING_QUANTITY  Tài chính_Thời gian_Số lượng  

GENERAL_RESOURCE  Chung_Nguồn lực  

GIVE  Cho dùng  

GOAL  Mục tiêu  

GOAL_OBSERVATION  Mục tiêu_Quan sát  

GOAL_PATHWAY  Mục tiêu_Lộ trình điều trị  

GOAL_ROLE  Mục tiêu_Vai trò  

GUARANTOR_INSURANCE  Người bảo lãnh_Bảo hiểm  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

INSURANCE  Bảo hiểm  

LOCATION_RESOURCE  Địa điểm_Bảo hiểm  

MERGE_INFO  Hợp nhất_Thông tin  

MF   

MF_CDM   

MF_CLIN_STUDY  MF_Lâm sàng_Nghiên cứu  

MF_CLIN_STUDY_SCHED  MF_Lâm sàng_Nghiên cứu_Lịch  

MF_INV_ITEM  MF_Kiểm kê_Hạng mục  

MF_LOC_DEPT  MF_Địa điểm_Khoa  

MF_LOCATION  MT_Địa điểm  

MF_OBS_ATTRIBUTES  MF_Quan sát_Thuộc tính  

MF_PHASE_SCHED_DETAIL  MF_Giai đoạn_Lịch_Chi tiết  

MF_QUERY  MF_Truy vấn  

MF_SITE_DEFINED  MF_Địa điểm_Định nghĩa  

MF_STAFF  MF_Nhân viên  

MF_TEST  MF_Xét nghiệm  

MF_TEST_BATT_DETAIL  MF_Xét nghiệm_Nhóm dụng cụ_Chi 

tiết 

 

MF_TEST_BATTERIES  MF_Xét nghiệm_Bộ công cụ  

MF_TEST_CALC_DETAIL  MF_Xét nghiệm_Tính toán_Chi tiết  

MF_TEST_CALCULATED  MF_Xét nghiệm_Tính toán  

MF_TEST_CAT_DETAIL  MF_Xét nghiệm_Phân loại_Chi tiết  

MF_TEST_CATEGORICAL  MF_Xét nghiệm_Phân nhóm  

MF_TEST_NUMERIC  MF_Xét nghiệm_Định dạnh số  

NK1_TIMING_QTY  NK1_Thời gian_Số lượng  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

NOTIFICATION  Thông báo  

OBSERVATION  Quan sát  

OBSERVATION_PRIOR  Quan sát_Trước  

OBSERVATION_REQUEST  Đề nghị quan sát  

OBSERVATION Quan sát  

ORDER  Chỉ định  

ORDER_CHOICE Chỉ định_ Lựa chọn  

ORDER_DETAIL  Chỉ định_ Chi tiết  

ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT Chỉ định_Chi tiết_ bổ sung  

ORDER_DIET  Chỉ định_ Chế độ dinh dưỡng  

ORDER_ENCODED  Chỉ định_ Đã mã hóa  

ORDER_OBSERVATION  Chỉ định_Quan sát  

ORDER_PRIOR  Chỉ định_Trước  

ORDER_TRAY  Chỉ định_Khay chứa  

PATHWAY  Lộ trình điều trị  

PATHWAY_ROLE  Lộ trình điều trị– Vai trò  

PATIENT  Bệnh nhân  

PATIENT_PRIOR  Bệnh nhân _ Trước  

PATIENT_RESULT  Bệnh nhân _ Kết quả  

PATIENT_VISIT  Bệnh nhân _ Thăm khám  

PATIENT_VISIT_PRIOR  Bệnh nhân _ Thăm khám_ Trước  

PERSONNEL_RESOURCE  Nhân sự_ Nguồn nhân lực  

PEX_CAUSE  PEX – Nguyên nhân  

PEX_OBSERVATION  PEX – Quan sát  

PRIOR_RESULT Trước_Kết quả  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

PROBLEM  Vấn đề  

PROBLEM_OBSERVATION  Vấn đề _ Quan sát  

PROBLEM_PATHWAY  Vấn đề - Lộ trình điều trị  

PROBLEM_ROLE  Vấn đề - Vai trò  

PROCEDURE  Thủ tục  

PRODUCT  Sản phẩm  

PRODUCT_STATUS  Tình trạng sản phẩm  

PROVIDER  Nhà cung cấp  

PROVIDER_CONTACT  Nhà cung cấp – liên lạc  

QBP Truy vấn bằng thông số  

QRY_WITH_DETAIL  Truy vấn có chi tiết  

QUERY_RESPONSE  Truy vấn_Hồi đáp  

QUERY_RESULT_CLUSTER  Nhóm kết quả cho truy vấn  

REQUEST  Đề nghị  

RESOURCE  Nguồn lực  

RESOURCES  Các nguồn lực  

RESPONSE  Hồi đáp  

RESULT  Kết quả  

RESULTS  Các kết quả  

RESULTS_NOTES  Kết quả _ Ghi chú  

ROW_DEFINITION  Định nghĩa hàng  

RX_ADMINISTRATION  RX – Quản trị  

RX_ORDER  RX – Chỉ định  

SCHEDULE  Lịch  

SERVICE  Dịch vụ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SPECIMEN  Mẫu vật xét nghiệm  

SPECIMEN_CONTAINER  Mẫu vật xét nghiệm _Vật chứa  

STAFF  Nhân viên  

STUDY  Nghiên cứu  

STUDY_OBSERVATION  Nghiên cứu_Quan sát  

STUDY_PHASE  Nghiên cứu_Các giai đoạn  

STUDY_SCHEDULE Nghiên cứu_Lịch  

TEST_CONFIGURATION Xét nghiệm_Cấu hình  

TIMING Thời gian  

TIMING_DIET  Thời gian_Chế độ dinh dưỡng  

TIMING_ENCODED  Thời gian_Mã hóa  

TIMING_GIVE  Thời gian_Cho dùng thuốc  

TIMING_PRIOR  Thời gian_Trước  

TIMING_QTY  Thời gian_Số lượng  

TIMING_QUANTITY  Thời gian_Số lượng  

TIMING_TRAY  Thời gian_Khay  

TREATMENT  Điều trị/Xử lý  

VISIT  Thăm khám  

 

2.C.2.316 0392 – Lý do so khớp 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0392 InM TBD TBD QRI.2 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0392 – Lý do so khớp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DB So khớp ngày sinh  

NA So khớp tên (khớp theo chữ cái)  

NP So khớp tên (khớp theo phát âm)  

SS So khớp số an sinh xã hội  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.317 0393 – Các thuật toán so khớp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0393 InM TBD TBD QRI.3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0393 – Các thuật toán so khớp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LINKSOFT_2.01 Thuật toán độc quyền của Linksoft v2.01  

MATCHWARE_1.2 Thuật toán độc quyền của Matchware v1.2  

Ví dụ: |MATCHWARE_1.2^^HL70393| hoặc |LINKSOFT_2.01^^HL70393| 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.318 0394 – Phương thức hồi đáp 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0394 InM TBD TBD RCP.3 Hoạt động 
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Bảng HL7 0394 – Phương thức hồi đáp  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

R Thời gian thực  

T Bolus (một chuỗi các hồi đáp được 

gửi cùng một lúc mà không sử dụng 

định dạng  nhóm) 

 

B Nhóm/Khối  

 

2.C.2.319 0395 – Chỉ báo hiệu chỉnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0395 InM TBD TBD RCP.5 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0395 – Chỉ báo hiệu chỉnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Đăng ký mới   

M Đăng ký đã được hiệu chỉnh  

 

2.C.2.320 0396 – Hệ thống mã hóa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0396 Từ vựng TBD TBD CWE.3, CWE.6, CWE, 

và nhiều vị trí khác 

Hoạt động 

 

Chú ý: T.C từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật của bảng HL7 0396. Giống như phiên bản v2.6, không có 

các ký tự đặc biệt, ngoại trừ ký tự gạch dưới ‘_’ trong trường hợp thực sự cần thiết, đã được cho phép 

đối với giá trị trong bảng này 

 

Chú ý: Bảng 0396 đã trình bày dưới đây bao gồm các hệ thống mã hóa hiện tại được công bố trong tài 

liệu này. Việc thay đổi các giá trị trong xuất hiện trong bảng 0396 với tần suất nhiều hơn chu kỳ bỏ 

phiếu lựa chọn/công bố đối với tài liệu này. Độc giả đã được chỉ dẫn trực tiếp đến mục bảng từ vựng 

của trang thông tin điện tử HL7 để cập nhật nội dung của bảng 0396. Tại thời điểm công bố/xuất bản 

tài liệu này, đường dẫn liên kết trực tiếp với nội dung đã được cập nhật của bảng 0396 là 

http://www.hl7.org/special/committees/vocab/table_0396/index.cfm 

http://www.hl7.org/special/committees/vocab/table_0396/index.cfm
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Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa 

Giá trị Mô tả Ghi chú/Nguồn Phân nhóm Tình 

trạng 

L Mã dùng chung ở 

địa phương (mã 

nội bộ) 

Các mã đã được định nghĩa nội bộ 

dành cho các mục tiêu của bên gửi 

hoặc bên nhận. Các mã nội bộ có thể 

được định danh bởi ký tự L (dành cho 

việc tương thích ngược) 

Mã dùng chung Hoạt 

động 

99zzz Mã dùng chung ở 

địa phương trong 

đó z là một ký tự 

chữ cái 

Các mã đã được định nghĩa nội bộ 

dành cho các mục tiêu của bên gửi 

hoặc bên nhận - 99zzz (với z là một ký 

tự bao gồm chữ cái và số) 

Mã dùng chung Hoạt 

động 

ACR Các mã kết quả 

của Hội X-quang 

Mỹ 

Danh mục chẩn đoán X quang đã được 

xem xét, phiên bản 3rd 1986, Trường 

Đại học X-quang Hoa Kỳ, Reston, VA. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

ALPHAID2

006 

German Alpha-ID 

v2006 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2006.Alpha-ID 

 Mới 

 

ALPHAID2

007 

German Alpha-ID 

v2007 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2007.Alpha-ID 

 Mới 

ALPHAID2

008 

German Alpha-ID 

v2008 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2008.Alpha-ID 

 Mới 

ALPHAID2

009 

German Alpha-ID 

v2009 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2009.Alpha-ID 

 Mới 

ALPHAID2

010 

German Alpha-ID 

v2010 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2010.Alpha-ID 

 Mới 

ALPHAID2

011 

German Alpha-ID 

v2011 

ID của Danh mục chữ cái ICD-10-

GM-2011.Alpha-ID 

 Mới 

ART Các thuật ngữ về 

phản ứng bất lợi 

của WHO 

Trung tâm hợp tác WHO cho việc 

Giám sát thuốc quốc tế, Box 26, S-751 

03, Uppsala, Thụy sĩ 

Mã thuốc Hoạt 

động 

ANS+ Bộ đơn vị đo của 

HL7 

Tập hợp các đơn vị đo lường HL7 dựa 

trên ANSI X3.50 - 1986, ISO 2988-83, 

và các đơn vị thông US thường/tham 

khảo Chương 7, mục 7.4.2.6  

 Hoạt 

động 

AS4 ASTM E1238/ 

E1467 Universal 

Hiệp hội Hoa Kỳ về kiểm định & các 

nguyên vật liệu  và CPT4 (tham khảo 

phụ lục X1 của đặc tả chi tiết kỹ thuật 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 
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Giá trị Mô tả Ghi chú/Nguồn Phân nhóm Tình 

trạng 

E1238 và phụ lục X2 của đặc tả chi 

tiết kỹ thuật E1467) 

AS4E Các mã bệnh học 

thần kinh AS4 

Các mã chẩn đoán của tổ chức xây 

dựng tiêu chuẩn ASTM và các hệ 

thống mã hóa/phân loại kết quả xét 

nghiệm cận lâm sàng dành cho sinh lý 

học thần kinh lâm sàng. Tham khảo 

ASTM chi tiết kỹ thuật E1467, phụ lục 

2 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

ATC Bộ sưu tập giống 

chuẩn của Mỹ 

Tham chiếu mở rộng (các cá thể vi 

sinh vật, môi trường nuôi dưỡng mô, 

…), liên quan đến các nguyên liệu 

sinh vật và dữ liệu kết hợp. Bộ thu 

thập mở rộng kiểu Mỹ, 12301 

Parklawn Dr, Rockville MD, 

20852.(301) 881-2600. 

http://www.atcc.org 

Mã không phải 

thuốc cụ thể 

Hoạt 

động 

C4 CPT-4 Hiệp hội nghề nghiệp y khoa Hoa Kỳ, 

P.O. Box 10946, Chicago IL 60610 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

CAPECC Danh mục điện tử 

các bệnh ung thư 

của Hiệp hội giải 

phẫu bệnh lý Mỹ 

Mỗi một mã trong hệ thống này mô tả 

một dòng đơn trong một khuôn mẫu 

cơ sở dữ liệu dành cho Trường Đại 

học danh sách kiểm tra bệnh ung thư 

điện tử của các nhà giải phẫu bệnh 

Hoa Kỳ (CAPeCC). Mỗi một dòng và 

mã của nó tương ứng với sự lựa chọn 

một câu hỏi hoặc một câu trả lời. Mã 

được trình bày dưới dạng một số trong 

hệ số 10. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Mới 

CAS Mã tắt của các 

hóa chất 

Bộ mã này bao gồm các mã duy nhất 

tương ứng với mỗi hóa chất duy nhất, 

chứa toàn bộ các thuốc chung (không 

có tên thương mại). Các mã không 

phân biệt giữa các hình thức dùng 

thuốc khác nhau. Khi có nhiều các mã 

số CAS tương đương khác nhau tồn 

tại, sử dụng một danh sách đầu tiên 

trong USAN. USAN 1990 và từ điển 

USP về các tên thuốc, Tiến sĩ William 

M.Heller, Tổng biên tập, Quy ước 

Dược điển Hoa Kỳ, 12601 Twinbrook 

Mã thuốc Hoạt 

động 

http://www.atcc.org/
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trạng 

Parkway, Rockville, MD 20852.T  

CCC Hệ thống phân 

loại chăm sóc lâm 

sàng 

Hệ thống phân loại chăm sóc lâm sàng 

(trước đây là hệ thống phân nhóm 

chăm sóc sức khỏe gia đình). Việc 

phân loại chăm sóc lâm sàng (CCC) 

bao gồm 2 bộ thuật ngữ: CCC dành 

cho chẩn đoán của điều dưỡng và CCC 

dành cho các can thiệp của điều 

dưỡng, cả hai bộ thuật ngữ đều được 

phân loại theo các thành phần chăm 

sóc 21. 

Virginia Saba, EdD, RN; Đại học 

Georgetown, trường điều dưỡng; 

Washington, DC. 

 Hoạt 

động 

CD2 Các mã CDT-2 Các mã của bộ thuật ngữ nha khoa 

hiện tại (CDT-2) của Hiệp hội nghề 

nghiệp Nha khoa Hoa Kỳ. Hiệp hội 

Nha khoa Mỹ, 211 E. Đại lộ Chicago,. 

Chicago, Illinois 60611. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

CDCA Các mã chất phân 

tích CDC 

Như trên, đối với CDCM   Hoạt 

động 

CDCEDAC

UITY 

Độ nguy kịch 

khoa cấp cứu 

CDC 

Mức độ nguy kịch của bệnh nhân cho 

biết rõ mức độ chăm sóc cần thiết 

(Cấp tính, mạn tính, nghiêm trọng) 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

 

CDCM Các mã phương 

pháp/thiết bị CDC 

Văn phòng chương trình hành nghề y 

tế công cộng, các trung tâm dự phòng 

và kiểm soát bệnh tật, 4770 cao tốc 

Buford, Atlanta, GA, 30421. Thông tin 

đã có sẵn thông qua giao thức FTP tại 

địa chỉ: ftp.cdc.gov/pub/laboratory 

_info/CLIA và Gopher: 

gopher.cdc.gov:70/11/laboratory_info/

CLIA  

Mã Thuốc Hoạt 

động 

CDCOBS Các quan sát RT 

cảm ứng sinh học 

CDC (điều tra) - 

CDC 

Danh sách các quan sát RT cảm biến 

sinh học (lâm sàng) đã được sử dụng 

trong trường dữ liệu OBX-3 như nhiệt 

độ, huyết áp và những quan sát liên 

quan đến thống kê (điều tra) 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

CDCPHINV Hệ thống mã hóa 

từ vựng CDC 

Các khái niệm của hệ thống mã hóa 

dịch vụ từ vựng của mạng thông tin y 

Mã y tế công Mới 

gopher://gopher.cdc.gov/11/laboratory_info/CLIA
gopher://gopher.cdc.gov/11/laboratory_info/CLIA
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Giá trị Mô tả Ghi chú/Nguồn Phân nhóm Tình 

trạng 

S PHIN tế công cộng CDC (PHIN VS) đã được 

sử dụng khi các khái niệm y tế công 

cộng không có sẵn trong bảng từ vựng 

của tổ chức phát triển tiêu chuẩn 

(SDO) giống như SNOMED CT, 

LOINC, ICD-9,…Các khái niệm trong 

hệ thống mã hóa này sẽ được ánh xạ 

với bảng từ vựng SDO trong trường 

hợp nó đã tồn tại. 

cộng 

CDCREC Chủng tộc & Dân 

tộc - CDC 

Các Trung tâm Kiểm soát và Phòng 

bệnh (CDC) Hoa Kỳ đã chuẩn bị một 

tập mã để sử dụng trong việc trong mã 

hóa dữ liệu chủng tộc và sắc tộc. Tập 

mã này dựa trên các tiêu chuẩn liên 

bang hiện tại để sự phân loại dữ liệu 

về chủng tộc và sắc tộc, đặc biệt là 

những nhóm chủng tộc và dân tộc nhỏ 

nhất đã định nghĩa bởi Văn phòng 

Quản lý và  Ngân sách Hoa Kỳ 

(OMB) và một tập dữ liệu chi tiết hơn 

về các nhóm chủng tộc và sắc tộc đã 

duy trì bởi Cục Thống kê Hoa Kỳ 

(BC). 

Mục đích chính của tập mã là để tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng 

các tiêu chuẩn liên bang để phân loại 

dữ liệu về chủng tộc và sắc tộc trong 

trường hợp những dữ liệu này được 

trao đổi, lưu trữ, thu thập, hoặc xử lý 

hoặc phân tích theo hình thức điện tử. 

Tại cùng một thời điểm, tập mã có thể 

được áp dụng cho các hệ thống hồ sơ 

đã được ghi lại trên giấy cho việc mở 

rộng các hệ thống này, tập mã đã được 

sử dụng cho việc thu thập, duy trì và 

báo cáo dữ liệu về chủng tộc và sắc 

tộc tuân thủ với các tiêu chuẩn liên 

bang hiện tại 

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

CDS Giám sát và theo 

dõi CDC 

Các mã CDC dành cho việc giám sát 

theo dõi. Đối với dữ liệu duy nhất 

dành cho các yêu cầu giám sát và theo 

dõi y tế công cộng cụ thể. 

Văn phòng Chương trình Dịch tễ học, 

các trung tâm kiểm soát bệnh và 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 
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trạng 

phòng bệnh, 1600 Clifton Rd, Atlanta, 

GA, 30333. (404) 639-3661.  

CE 

(obsolete) 

Các mã chẩn đoán 

CEN ECG 

Các mã chẩn đoán CEN ECG – (Đã 

lỗi thời, được giữ lại chỉ dành cho việc 

tương thích ngược. Tham khảo đầu 

vào đối với hệ thống mã hóa MDC) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Đã 

không 

được tán 

đồng 

CLP CLIP Bệnh viện Simon Leeming, Beth 

Israel, Boston MA. 

Các mã dành cho các báo cáo X-quang 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

CPTM Mã điều chỉnh 

CPT 

Các mã AMA đã tồn tại sẵn trên trang 

thông tin điện tử với địa chỉ đã được 

liệt kê dành cho CPT ở trên. Các mã 

này đã được trình bày chi tiết trong 

phụ lục A của Tiêu chuẩn CPT phiên 

bản 2000. (Tiêu chuẩn CPT phiên bản 

2000, Hiệp hội nghề nghiệp Y khoa 

Mỹ, Chicago, IL) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

CST COSTART Hệ thống mã hóa quốc tế dành cho sự 

phản ứng có hại của thuốc. Tại Hoa 

Kỳ, chúng đã được duy trì bởi FDA, 

Rockville, MD. 

Mã thuốc Hoạt 

động 

CVX Các mã vắc xin 

CDC 

Chương trình Tiêm chủng quốc gia, 

các Trung tâm kiểm soát bệnh và 

phòng bệnh, 1660 đường Clifton, 

Atlanta, GA, 30333. 

Mã thuốc Hoạt 

động 

DCM Thuật ngữ điều 

khiển DICOM 

Các mã đã được định nghĩa trong Tài 

nguyên ánh xạ nội dung DICOM. Ảnh 

số và và truyền thông trong y tế 

(DICOM). Sự công bố NEMA PS-3.16 

Hiệp hội nghề nghiệp các Nhà sản 

xuất Thiết bị điện Quốc gia (NEMA). 

Rosslyn, VA, 22209. Đã tồn tại sẵn 

trên trang thông tin điện tử: 

http://medical.nema.org  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

E EUCLIDES Đã tồn tại sẵn từ Quỹ tài trợ quốc tế 

Euclides nv, Excelsiorlaan 4A, B-1930 

Zaventem, Bỉ; Số điện thoại: 32 2 720 

90 60.  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

http://medical.nema.org/
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trạng 

E5 Các mã số lượng 

Euclides 

Đã sẵn sàng từ Quỹ tài trợ quốc tế 

Euclides nv (tham khảo ở trên) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

E6 Các mã phương 

pháp phòng xét 

nghiệm Euclides 

Sẵn sàng từ Quỹ tài trợ quốc tế 

Euclides nv, Excelsiorlaan 4A, B-1930 

Zaventem, Bỉ; Số điện thoại: 32 2 720 

90 60. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

E7 Các mã thiết bị 

phòng thì nghiệm 

Euclides 

Đã sẵn sàng từ Quỹ tài trợ quốc tế 

Euclides nv (tham khảo ở trên) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

ENZC Các mã enzim Ủy ban của liên minh quốc tế về Hóa 

sinh và sinh học phân tử Enzyme. Các 

thuật ngữ Enzyme: Những đề xuất và 

kiến nghị về các thuật ngữ và sự phân 

loại của các phản ứng xúc tác enzyme. 

London: Academic Press, 1992. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

EPASRS EPA SRS Tập con của danh sách các hóa chất 

EPA SRS mà đã được mô tả trong 

ECOTOX, STORET và TRI  

Mã hóa học 

không phải là 

thuốc 

Mới 

FDAUNII Định danh thành 

phần duy nhất 

(UNII) 

Định danh thành phần chất duy nhất 

(UNII) đã được tạo ra từ hệ thống 

đăng ký dược chất FDA (SRS) 

 

Mã thuốc Mới 

FDDC Các mã thuốc của 

ngân hàng dữ liệu 

đầu tiên 

Tập tin dữ liệu về thuốc quốc gia. Sản 

phẩm độc quyền của ngân hàng dữ 

liệu đầu tiên, Inc. (800) 633-3453, 

hoặc 

http://www.firstdatabank.com. 

Mã thuốc Hoạt 

động 

FDDX Các mã chẩn đoán 

của ngân hàng dữ 

liệu đầu tiên 

Được sử dụng cho việc kiểm tra tương 

tác thuốc chẩn đoán. Sản phẩm thuộc 

quyền sở hữu của ngân hàng dữ liệu 

đầu tiên, Inc. Như ở trên với FDDC 

Mã thuốc Hoạt 

động 

FDK FDA K10 Bộ Y tế và các dịch vụ về con người, 

Cục quản lý Thực phẩm và Thuốc, 

Rockville, MD 20857. (các mã thiết bị 

và tiến trình xử lý chất phân tích) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

 

Hoạt 

động 

http://www.firstdatabank.com/


Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 300 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú/Nguồn Phân nhóm Tình 

trạng 

FIPS5_2 FIPS 5-2 (bang) Các mã dành cho định danh của các 

Bang, Quận của Colombia và các khu 

vực nằm ngoài phạm vi quốc gia Hoa 

Kỳ, và các khu vực kết hợp 

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

FIPS6_4 FIPS 6-4 (hạt) Tiêu chuẩn xử lý thông tin Liên bang 

(FIPS) 6-4 cung cấp các tên và các mã 

đại diện cho các quận và các đơn vị 

khác được đề cập giống như các bộ 

phận pháp lý và/hoặc thống kê tương 

đương của 50 Bang, Quận của 

Colombia, các thuộc địa khác và các 

khu vực tự do của Hoa Kỳ.  

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

GDRG2004 Bộ mã G-DRG 

German DRG 

v2004 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2004 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

GDRG2005 Bộ mã G-DRG 

German DRG v 

2005 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2005 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

GDRG2006 Bộ mã G-DRG 

German DRG v 

2006 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2006 

 Hoạt 

động 

GDRG2007 Bộ mã G-DRG 

German DRG v 

2007 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2007 

 Mới 

GDRG2008 Bộ mã G-DRG 

German DRG v 

2008 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2008 

 Mới 

GDRG2009 Bộ mã G-DRG 

German DRG v 

2009 

Sách hướng dẫn bằng tiếng Đức đối 

với DRG 2009 

 Mới 

GMDC2004 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

v2004 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng 

Đức phiên bản 2004. 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

GMDC2005 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng  Đã 

không 
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trạng 

v2005 Đức phiên bản 2005. được tán 

đồng 

GMDC2006 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

v2006 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng 

Đức phiên bản 2006. 

 Hoạt 

động 

GMDC2007 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

v2007 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng 

Đức phiên bản 2007. 

 Mới 

GMDC2008 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

v2008 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng 

Đức phiên bản 2008. 

 Mới 

GMDC2009 Bộ mã chẩn đoán 

chính của Đức 

v2009 

Các mã chẩn đoán chính bằng tiếng 

Đức phiên bản 2009. 

 Mới 

HB HIBCC Hội đồng truyền thông kinh tế công 

nghiệp y tế, 5110 N. 40th St., Ste 120, 

Phoenix, AZ 85018. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

HCPCS Hệ thống mã hóa 

thủ tục phổ biến 

CMS (trước là 

HCFA) 

HCPCS: Chứa các mã dành cho các 

thiết bị y tế, các thuốc tiêm, các dịch 

vụ vận chuyển và các dịch vụ khác 

không được định nghĩa trong CPT4 

http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCS

GenInfo/ 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

HCPT Phân loại nhà 

cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức 

khỏe 

Hiệp hội bảo vệ xanh và chữ thập xanh 

sẽ hành động dưới vai trò là người 

quản lý của nguyên tắc phân loại nhà 

cung cấp để cấu trúc mã được phân 

loại theo hướng mở rộng X12. Tiếp 

tục duy trì là thuộc trách nhiệm của 

nhóm làm việc 15 (Thông tin nhà cung 

cấp) bên trong ANSI ASC X12N, hoặc 

người kế tục của nhóm làm việc. Hiệp 

hội bảo vệ xanh và chữ thập xanh, 225 

Đại lộ North Michigan, Chicago, IL 

60601, Chú ý: Bộ ITS, cơ quan ECNS. 

http://www.wpc-edi.com/taxonomy/ 

Việc phân phối chính là trách nhiệm 

của Công ty xuất bản Washington, 

thông qua trang thông tin điện tử, tại 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCSGenInfo/
http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCSGenInfo/
http://www.wpc-edi.com/taxonomy/
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trạng 

địa chỉ tương tự. 

HHC Chăm sóc sức 

khỏe gia đình 

Hệ thống phân loại chăm sóc sức khỏe 

tại nhà; Virginia Saba, EdD, RN; Đại 

học Georgetown, Trường Điều dưỡng; 

Washington, DC. 

Đã được thay thế bởi ‘CCC’ (tham 

khảo thông tin ở trên); dữ liệu nhập 

này được duy trì dành cho việc tương 

thích ngược. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

HI Kết quả y tế Các mã Viện về các kết quả sức khỏe 

dành cho các tham số kết quả đã tồn 

tại sẵn (với các đáp ứng) từ Health 

Stratis (trước đây là Quỹ tài trợ đánh 

giá chăm sóc sức khỏe và Viện các kết 

quả sức khỏe), 2901 Metro Drive, 

Suite 400, Bloomington, MN, 55425-

1525; (612) 854-3306 (âm thanh); 

(612) 853-8503 (fax); 

dziegen@winternet.com. Tham khảo 

các ví dụ trong hướng dẫn triển khai. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

HL7nnnn Các mã do HL7 

định nghĩa trong 

đó nnnn là số thứ 

tự bảng trong 

HL7 

Y tế tầng thứ bảy (HL7) với nnnn là 

mã số bảng HL7 

Mã dùng chung Hoạt 

động 

HOT Mã y khoa toàn 

quốc của Nhật 

Bản 

  Hoạt 

động 

HPC Bộ mã thủ tục 

CMS (trước là 

HCFA) (HCPCS) 

Cục quản lý tài chính chăm sóc y tế 

(HCFA) Hệ thống mã hóa thủ tục phổ 

biến (HCPCS) bao gồm các hiệu chỉnh 

[1] 2 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

                                                           

2  Mã HCPCS được phân chia thành 3 “cấp độ”. Cấp độ I bao gồm toàn bộ mã CPT-4 bằng cách 
tham chiếu đến. Cấp độ II bao gồm các mã (CDT-2) Thuật ngữ nha khoa hiện tại của Hiệp hội 
nghề nghiệp nha khoa Hoa Kỳ bằng cách tham chiếu đến. Cấp độ II cũng bao gồm các mã HCPCS 
chính thống, đã được phê duyệt và duy trì kết hợp bởi bảng hiệu chỉnh chữ cái-chữ số, bao gồm 
CMS, Hiệp hội Bảo hiểm y tế Hoa Kỳ và hiệp hội Bảo vệ xanh và Chữ thập xanh. Cấp độ III bao 
gồm các mã đã được phát triển nội bộ bởi các nhà cung cấp dịch vụ Medicare. Các thông tin hiệu 
chỉnh HCPCS cũng đã được phân chia thành ba cấp độ tương tự, cấp độ I vẫn bao gồm các thông 
tin hiệu chỉnh CPT-4, cấp độ II bao gồm thông tin hiệu chỉnh CDT-2 và HCPCS chính thống và 
cấp độ III bao gồm các thông tin hiệu chỉnh đã được thống nhất nội bộ. 
 

mailto:dziegen@winternet.com
file:///D:/2016.Cuc%20CNTT/Tai%20lieu%20TT%20UD%20CNTT/2016.Quan%20ly%20YTDT%201/2016.Tieu%20chuan%20HL7/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/y651364/Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/y651364/Desktop/Local%20Settings/Temp/V28_Sandra_Stuart/Users/Eigene%20DateienHL72007Standardsv2.6Prefinal%201%22%20l
file:///D:/2016.Cuc%20CNTT/Tai%20lieu%20TT%20UD%20CNTT/2016.Quan%20ly%20YTDT%201/2016.Tieu%20chuan%20HL7/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/y651364/Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/y651364/Desktop/Local%20Settings/Temp/V28_Sandra_Stuart/Users/Eigene%20DateienHL72007Standardsv2.6Prefinal%201%22%20l
file:///D:/2016.Cuc%20CNTT/Tai%20lieu%20TT%20UD%20CNTT/2016.Quan%20ly%20YTDT%201/2016.Tieu%20chuan%20HL7/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/y651364/Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/y651364/Desktop/Local%20Settings/Temp/V28_Sandra_Stuart/Users/Eigene%20DateienHL72007Standardsv2.6Prefinal%201%22%20l
file:///D:/2016.Cuc%20CNTT/Tai%20lieu%20TT%20UD%20CNTT/2016.Quan%20ly%20YTDT%201/2016.Tieu%20chuan%20HL7/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Documents%20and%20Settings/y651364/Local%20Settings/Temp/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents%20and%20Settings/y651364/Desktop/Local%20Settings/Temp/V28_Sandra_Stuart/Users/Eigene%20DateienHL72007Standardsv2.6Prefinal%201%22%20l
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I10 ICD-10 Nhà xuất bản y tế thế giới, Albany, NY Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

I10G2004 ICD 10 Germany 

2004 

3 bộ mã đã tồn tại I10G2004, 

I10G2005, I10G2006  

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

I10G2005 ICD 10 Germany 

2005 

3 bộ mã đã tồn tại I10G2005  Đã 

không 

được tán 

đồng 

I10G2006 ICD 10 Germany 

2006 

3 bộ mã đã tồn tại I10G2006  Hoạt 

động 

I10P Bộ mã thủ tục 

ICD-10 

Hệ thống mã hóa thủ tục (ICD-10-

PCS). Tham khảo thông tin chi tiết 

trên trang thông tin điện tử 

http://www.cms.hhs.gov/ICD9Provide

rDiagnosticCodes/08_ICD10.asp 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

I9 ICD9 Các nhà xuất bản y tế thế giới, Albany, 

NY. 

http://www.cms.hhs.gov/ICD9Provide

rDiagnosticCodes/08_ICD10.asp để 

biết thêm thông tin 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

I9C ICD-9CM Phân loại bệnh tật quốc tế ICD-9-CM, 

(1979) 

Ủy ban về các hoạt động chuyên môn 

và bệnh viện, 1968 đường Green, Ann 

Arbor, MI 48105 (bao gồm toàn bộ 

các thủ tục và các xét nghiệm chẩn 

đoán)   

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

I9CDX Bộ mã chẩn đoán 

ICD-9CM 

Chỉ rõ các mã của ICD-9-CM được rút 

ra từ quyển 1 và 2, chỉ bao gồm các 

mã chẩn đoán 

 Hoạt 

động 

                                                                                                                                                                      

Các mã HCPCS chính thống và thông tin hiệu chỉnh của cấp độ II đã được công bố sẵn trên trang 
thông tin điện tử http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCSGenInfo/. CMS chịu trách nhiệm phân phối 
các mã HCPCS thông qua dịch vụ thông tin kỹ thuật quốc gia (NTIS, www.ntis.gov) và việc phân 
phối của NTIS bao gồm phần mã CDT-2 của HCPCS Cấp độ II, nhưng không bao gồm phần mã 
CPT-4 (cấp độ I). CMS có thể phân phối phần mã CPT-4 cho những đối tác liên quan của nó.  

http://www.cms.hhs.gov/ICD9ProviderDiagnosticCodes/08_ICD10.asp
http://www.cms.hhs.gov/ICD9ProviderDiagnosticCodes/08_ICD10.asp
http://www.cms.hhs.gov/ICD9ProviderDiagnosticCodes/08_ICD10.asp
http://www.cms.hhs.gov/ICD9ProviderDiagnosticCodes/08_ICD10.asp
http://www.cms.hhs.gov/MedHCPCSGenInfo/
http://www.ntis.gov/
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I9CP Bộ mã thủ tục 

ICD-9CM 

Cho biết các mã của ICD-9-CM được 

rút ra từ quyển 3, chỉ bao gồm các mã 

thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật) 

 Hoạt 

động 

IBT ISBT Được giữ lại cho việc tương thích 

ngược chỉ dành cho phiên bản 2.5. Giá 

trị mã này đã được thay thế bởi 

IBTnnnn.  

Hội truyền máu quốc tế. Thuật ngữ 

nhóm máu 1990. VOX Sanquines 

1990 58(2):152-169.  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

IBTnnnn Bộ mã ISBT 128 

trong đó nnnn chỉ 

xác định một 

bảng cụ thể trong 

ISBT 128 

Hội truyền máu quốc tế (thông tin liên 

lạc cụ thể sẽ cung cấp cho chủ biên) 

Hậu tố biến đổi (nnnn) xác định một 

bảng cụ thể trong ISBT 128 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

IC2 ICHPPC-2 Sự phân loại quốc tế về các vấn đề y tế 

trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, Ủy 

ban phân loại của Tổ chức y tế thế giới 

về các Trường Đại học và Học viện 

quốc gia, Hiệp hội học thuật và các 

học thuật của những người hành nghề 

(WONCA) phiên bản thứ 3. Một sự 

thích nghi của ICD9 dự định dành cho 

cách dùng trong y khoa, Oxford 

University Press.  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

ICD10GM2

007 

ICD 10 Germany 

v2007 

ICD hiệu chỉnh bằng tiếng Đức từ năm 

2007 

 Mới 

ICD10GM2

008 

ICD 10 Germany 

v2008 

ICD hiệu chỉnh bằng tiếng Đức từ năm 

2008 

 Mới 

ICD10GM2

009 

ICD 10 Germany 

v2009 

ICD hiệu chỉnh bằng tiếng Đức từ năm 

2009 

 Mới 

ICD10GM2

010 

ICD 10 Germany 

v2010 

ICD hiệu chỉnh bằng tiếng Đức từ năm 

2010 

 Mới 

ICD10GM2

011 

ICD 10 Germany 

v2011 

ICD hiệu chỉnh bằng tiếng Đức từ năm 

2011 

 Mới 

ICD10AM ICD-10 bản điều 

chỉnh của Úc 

  Hoạt 

động 
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ICD10CA ICD-10 Canada   Hoạt 

động 

ICDO Phân loại bệnh u 

bướu quốc tế 

Phân loại quốc tế về các bệnh ung thư, 

Phiên bản 2, Tổ chức y tế thế giới 

(WHO): Geneva, Thụy Sĩ, 1990. Trình 

tự sắp xếp từ: Cao đẳng nghiên cứu 

giải phẫu bệnh, 325 đường Waukegan, 

Northfield, IL, 60093-2750. (847) 

446-8800. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

ICDO2 Phân loại bệnh u 

bướu quốc tế - Ấn 

bản 2 

Biên tập viên Percy C, VanHolten V, 

và Muir C. Phân loại quốc tế về các 

bệnh Ung thư phiên bản 2. Geneva: Tổ 

chức y tế thế giới. 1990 

Cấu trúc u/bướu trong ICD-9 không 

bao gồm hình thái và được sự quan 

tâm cao bởi các bác sĩ để thiết lập một 

hệ thống mã hóa dành cho hình thái 

học (của u/bướu). ICD-O đã được sử 

dụng trong các ghi nhận (hoặc đăng 

ký) về ung thư (và các lĩnh vực liên 

quan khác) để mã hóa địa hình (khu 

vực) và hình thái của u/bướu. Mã địa 

hình (hình thái của khu vực hoặc vùng 

trên cơ thể) sử dụng các nhóm phân 

loại tương tự như ICD-10 đối với các 

khối u/bướu ác tính cho thấy tính đặc 

trưng cho các khu vực có u/bướu lành 

tính tốt hơn trong ICD-10. Mã địa hình 

bao gồm một ký tự chữ cái (ký tự C) 

theo sau bởi hai số có hai chữ số, một 

dấu chấm thập phân (.), và một số có 

một chữ số. Mã hình thái bao gồm một 

mã số có 6 chữ số bao gồm ba thành 

phần: Loại mô bệnh học (4 chữ số), 

mã hành vi (1 chữ số) và xếp hạng về 

sự khác biệt (1 chữ số). ICD-O-2 được 

sử dụng dành cho những khối u đã 

được chẩn đoán trước năm 2001. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Mới 

ICDO3 Phân loại  bệnh u 

bướu quốc tế - Ấn 

bản 3 

Các biên tập Fritz A, Percy C, Jack A, 

Shanmugaratnam K, Sobin L, Parkin 

D và các cộng sự. Phân loại quốc tế về 

các bệnh ung thư phiên bản 3. Geneva: 

Tổ chức y tế thế giới; 2000 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Mới 
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Cấu trúc ung thư ICD-9 không chứa 

hình thái và được sự quan tâm cao độ 

bởi các bác sĩ nhằm tạo dựng lên một 

hệ thống mã hóa dành riêng cho hình 

thái học. Bộ mã ICD-O đã được sử 

dụng dùng trong các ghi nhận hoặc 

đăng ký bệnh ung thư (và các lĩnh vực 

liên quan khác) đối với mã hóa địa 

hình (khu vực hoặc vùng của bộ phận 

trên cơ thể người) và hình thái học của 

u/bướu. Mã địa hình sử dụng các 

nhóm tương tự như tập mã hóa u/bướu 

ác tính của ICD-10 cho phép xác định 

những nét đặc trưng tốt hơn so với 

vùng/khu vực trên bộ phận cơ thể có 

u/bướu lành tính trong ICD-10. Mã địa 

hình sử dụng các nhóm phân loại 

tương tư như mã địa hình bao gồm ký 

tự chữ cái (ký tự C) theo sau là số có 

hai chữ số, một dấu chấm thập phân 

‘.’, và số có một chữ số. Mã hình thái 

là một mã số có 6 chữ số trong đó bao 

gồm ba thành phần: Loại mô, mã hành 

vi và chấm điểm hoặc sự khác biệt. 

Trong phiên bản thứ ba, các  mã hình 

thái đã được xem xét, đặc biệt chú 

trọng vào các bệnh bạch cầu và u 

lympho. ICD-O-3 được sử dụng cho 

chẩn đoán các khối u trong năm 2001 

và về sau. 

ICS ICCS Hội đồng về các hoạt động chuyên 

môn và bệnh viện, 1968 đường Green, 

Ann Arbor, MI 48105. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

ICSD Phân loại các 

bệnh rối loạn giấc 

ngủ quốc tế 

Phân loại quốc tế về các rối loạn giấc 

ngủ hướng dẫn chẩn đoán và mã hóa, 

1990, tham khảo từ Hiệp hội các rối 

loạn giấc ngủ Mỹ, 604 Second Street 

SW, Rochester, MN  55902. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

ISOnnnn 

(deprecated) 

Bộ mã do ISO 

quy định trong đó 

nnnn là số thứ tự 

bảng trong ISO 

Tổ chức các tiêu chuẩn quốc tế với 

nnnn là mã số bảng ISO 

Mã chung Đã 

không 

được tán 

đồng 

ISO ISO 2955.83 (các Tham khảo Chương 7, mục 7.4.2.6  Hoạt 
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đơn vị đo) với 

phần mở rộng của 

HL7 

động 

ISO3166_1 ISO 3166-1 Các 

mã nước 

Tiêu chuẩn của Tổ chức các tiêu chuẩn 

quốc tế 3166 bao gồm 3 thành phần. 

Thành phần thứ 1 chứa 3 bảng dành 

cho các mã cho các quốc gia trên thế 

giới. Những thành phần là các mã bao 

gồm 2 ký tự chữ cái, 3 ký tự chữ cái 

và các mã số học 

Nhân khẩu học Mới 

ISO3166_2 ISO 3166-2 – Các 

đơn vị hành chính 

con của quốc gia 

Tiêu chuẩn của Tổ chức các tiêu chuẩn 

quốc tế 3166 bao gồm 3 phần. Thành 

phần thứ 2 chứa một sự chia nhỏ hoàn 

chỉnh theo một cấp độ liên quan của 

các khu vực hành chính của tất cả các 

quốc gia đã được liệt kê thành danh 

sách trong tiêu chuẩn ISO 3166-1. Các 

thành phần của mã đã được sử dụng 

bao gồm thành phần mã alpha-2 từ 

tiêu chuẩn ISO 3166-1 theo sau bởi 

một dấu phân cách và một chuỗi có 

chiều dài lên đến 3 ký tự gồm cả chữ 

và số. Ví dụ. Mã DK-025 dành cho 

quận Roskilde của Đan Mạch . 

Nhân khẩu học Mới 

ISO4217 ISO4217 Bộ mã 

tiền tệ 

Các mã tiền tệ trong tiêu chuẩn ISO, 

dựa trên các mã quốc gia ISO đã được 

công bố trong các mã tiêu chuẩn ISO 

4217:2008 để đại diện cho tiền tệ và 

các quỹ tài chính. Tiêu chuẩn quốc tế 

này quy định cấu trúc cho một mã có 3 

ký tự chữ cái và một mã có 3 ký tự 

chữ số tương đương để dại diện cho 

tiền tệ và các quỹ tài chính. Đối với 

những đồng tiền có các đơn vị nhỏ, nó 

cũng cho thấy mỗi quan hệ thập phân 

giữa các đơn vị này và đồng tiền của 

chính nó 

Tài chính Mới 

ISO639 ISO639 Ngôn 

ngữ 

Các mã của Tổ chức các tiêu chuẩn 

quốc tế dành cho sự đại diện của các 

tên ngôn ngữ. Tiêu chuẩn ISO 639 

cung cấp 2 bộ các mã ngôn ngữ, một 

bộ là giống như tập mã 2 ký tự (639-1) 

và bộ mã khác là tập mã 3 dành cho 

Nhân khẩu học Mới 
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việc đại diện của các tên ngôn ngữ. 

ISO 639-3, các mã dành cho việc đại 

diện của các tên ngôn ngữ - Phần 3: 

Mã Alpha-3 dành cho việc bao phủ 

toàn diện của ngôn ngữ, là một danh 

sách mã mà mục đích là dùng để định 

nghĩa các định danh có 3 ký tự cho tất 

cả các ngôn ngữ của con người đã 

được biết đến. 

ITIS Hệ thống thông 

tin phân loại tích 

hợp 

Nguồn trên trang thông tin điện tử = 

www.itis.usda.gov. Đây là một hệ 

thống phân cấp phân loại dành cho các 

tổ chức sống 

 Hoạt 

động 

IUPP IUPAC/IFCC – 

Bộ mã các thuộc 

tính 

Liên minh quốc tế về độ nguyên chất 

và ứng dụng hóa chất/Liên bang quốc 

tế được áp dụng của hóa học lâm sàng. 

Sách bạc: Bản trích yếu tóm tắt của 

thuật ngữ và pháp danh của các thuộc 

tính trong lĩnh vực khoa học xét 

nghiệm cận lâm sàng. Oxford: Nhà 

xuất bản khoa học Blackwell, 1995. 

Henrik Olesen, M.D., D.M.Sc., 

Trưởng khoa, Khoa hóa học lâm sàng, 

KK76.4.2, Rigshospitalet, Đại học 

bệnh viện Copenhagen, DK-2200, 

Copenhagen. http://inet.uni-

c.dk/~qukb7642/  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

IUPC IUPAC/IFCC – 

Mã thành phần 

Các mã đã được sử dụng bởi 

IUPAC/IFF để định danh thành phần 

(phân tích) đã được đo lường. Thông 

tin liên lạc của Henrik Olesen, đã được 

trình bày ở trên đối với IUPP 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

JC8 Hóa học Nhật bản Mã phân loại kiểm tra chức năng lâm 

sàng. Hiệp hội nghề nghiệp giải phẫu 

bệnh học lâm sàng Nhật Bản. Phiên 

bản 8, 1990. Một mã đa trục (đa khía 

cạnh) bao gồm một mã chủ thể (ví dụ, 

Rubella = 5f395, mã định danh (ví dụ, 

virut ab IGG), một mã mẫu xét 

nghiệm (ví dụ, huyết thanh = 023) và 

một mã phương pháp (ví dụ, ELISA = 

022) 

Đã bị loại bỏ Hoạt 

động 

http://www.itis.usda.gov/
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JC10 JLAC/JSLM, mã 

phòng xét nghiệm 

toàn quốc 

Nguồn: Phân loại và mã hóa dành cho 

phòng xét nghiệm. Hội Phòng xét 

nghiệm y khoa Nhật Bản (JSLM, Cũ: 

Hội giải phẫu bệnh lâm sàng Nhật 

Bản). Phiên bản 10, 1997. Một mã đa 

trục (đa khía cạnh) chứa một mã phân 

tích (ví dụ, Rubella = 5f395, mã định 

danh (ví dụ, virut ab IGG), một mã 

mẫu xét nghiệm (ví dụ, huyết thanh = 

023) và một mã phương pháp (ví dụ, 

ELISA = 022) 

 Hoạt 

động 

JJ1017 Lưu trữ nghiên 

cứu hình ảnh của 

Nhật Bản 

   Hoạt 

động 

LB Mã lập hóa đơn 

của địa phương 

Các tên/mã lập hóa đơn cục bộ (với sự 

mở rộng nếu cần thiết) 

Mã chung Hoạt 

động 

LN Tên và mã định 

danh quan sát 

logic  (LOINC®) 

Viện Regenstrief, c/o LOINC, 1050 

Wishard Blvd, Tầng 5, Indianapolis, 

IN 46202.317/630-7433. Đã sẵn sàng 

trên máy chủ của Viện Regenstrief vào 

trang thông tin điện tử tại địa chỉ 

http://www.Regenstrief.org/loinc/loinc

.htm. Ngoài ra, thông tin cũng đã sẵn 

sàng trên máy chủ của HL7: 

FTP/Gopher 

(www.mcis.duke.edu/standards/termco

de/loinclab và 

www.mcis.duke.edu/standards/termco

de/loinclin) và trang thông tin điện tử 

(http://www.mcis.duke.edu/standards/t

ermcode/loincl.htm). Phiên bản tháng 

01/2000 có các định danh, các từ đồng 

nghĩa và các mã tham chiếu chéo dành 

cho việc báo cáo trên 26,000 phòng 

xét nghiệm và các quan sát liên quan 

và có hơn 1,500 phương pháp đo 

lường lâm sàng  

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

MCD Medicaid Các tên/mã lập hóa đơn Medicaid Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

MCR Medicare Các tên/mã lập hóa đơn Medicare Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

http://www.mcis.duke.edu/standards/termcode/loincl.htm
http://www.mcis.duke.edu/standards/termcode/loincl.htm
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cụ thể động 

MDC Trao đổi thông tin 

giữa các thiết bị y 

tế 

EN ISO/IEEE 11073-10101 Thông tin 

y tế - Pháp danh -Truyền thông thiết bị 

y khoa của điểm chăm sóc   

 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

MDDX Bộ mã chẩn đoán 

Medispan 

Các mã được sử dụng cho việc kiểm 

tra tương tác thuốc chẩn đoán. Sản 

phẩm độc quyền. Mã số thuốc phân 

dành cho việc định danh các thuốc từ 

nhà sản xuất cho đến kích thước viên 

thuốc. MediSpan, Inc., 8425 Đại lộ 

Woodfield Crossing, Indianapolis, IN 

46240. Tel: (800) 428-4495. Địa chỉ 

trang thông tin điện tử: 

http://www.medispan.com/Products/in

dex.aspx?cat=1. Đã được trình bày ở 

trên đối với MGPI. 

Mã thuốc Hoạt 

động 

MEDC Bộ mã thuốc 

Medical 

Economics 

Các mã độc quyền dành cho việc định 

danh các thuốc. Sản phẩm độc quyền 

của Dữ liệu Kinh tế Y khoa, Inc. 

(800)223-0581  

Mã thuốc Hoạt 

động 

MEDR Từ điển y khoa để 

kiểm soát thuốc 

(MEDDRA) 

Patrick Revelle, Giám đôvs MSSO 

12011 đường Sunset Hills, 

VAR1/7B52 

Reston, VA 20190 

Địa chỉ email: 

Patrick.Revelle@ngc.com 

Địa chỉ trang thông tin điện tử: 

http://www.meddramsso.com/MSSOW

eb/index.htm 

Mã thuốc Hoạt 

động 

MEDX Bộ mã chẩn đoán 

Medical 

Economics 

Được sử dụng dành cho việc kiểm tra 

tương tác thuốc chẩn đoán. Sản phẩm 

độc quyền của Dữ liệu Kinh tế Y khoa, 

Inc. (800)223-0581 

Mã thuốc Hoạt 

động 

MGPI Medispan GPI Các mã thuốc phân cấp Medispan 

dành cho việc xác định các thuốc từ 

nhà sản xuất cho đến kích thước viên 

thuốc. Sản phẩm độc quyền của 

Medispan, Inc., 8425 Đại lộ Woodfield 

Mã thuốc Hoạt 

động 

mailto:Patrick.Revelle@ngc.com
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Crossing, Indianapolis, IN 46240. Tel: 

(800) 428-4495. 

MVX Bộ mã các nhà 

sản xuất vắc xin 

CDC 

Đã được trình bày ở trên, đối với CVX Mã thuốc Hoạt 

động 

NAICS Công nghiệp 

(NAICS) 

Hệ thống phân loại ngành công nghiệp 

Bắc Mỹ (NAICS) bao gồm một tập 

của các mã số có 6 chữ số mà được 

phân loại và phân nhóm các ngành 

công nghiệp. Nó cũng tổ chức các 

nhóm dựa trên sản phẩm/quy trình xử 

lý đã định hướng cơ bản. Nội dung 

mới, thống nhất, hệ thống phân loại 

công nghiệp rộng lớn đã được thiết kế 

giống như danh mục dành cho việc 

báo cáo thống kê toàn bộ các hoạt 

động kinh tế của Hoa Kỳ, Canada và 

Mexico. Việc ánh xạ đã sẵn sàng giữa 

các mã SIC 1987 và NAICS 2002 tại 

trang thông tin điện tử của Cục điều 

tra Dân số Hoa kỳ. Ánh xạ cũng đã 

sẵn sàng giữa NAICS 2002 và NAICS 

2007 tại trang thông tin điện tử Cục 

Điều tra dân số Hoa Kỳ.  

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

NCPDPnnn

nsss 

Danh sách mã 

NCPDP cho phần 

tử dữ liệu nnnn 

[như dùng trong 

phân đoạn sss] 

Danh sách mã duy trì NCPDP đã liên 

kết với Thành phần dữ liệu (nnnn) đã 

được quy định và Phân đoạn (sss) . 

Phần chia Phân đoạn là tùy chọn nếu 

đây là sự không xác định của các mã 

Thành phần Dữ liệu giữa các phân 

đoạn. 

 Ví dụ: 

 NCPDP1131RES = tập mã đã được định 

nghĩa dành cho thành phần dữ liệu NCPDP 

1131 như đã được sử dụng trong phân đoạn 

RES (Bộ định danh danh sách Mã – Mã đáp 

ứng) 

NCPDP1131STS = tập mã đã được định nghĩa 

dành cho thành phần dữ liệu NCPDP 1131 

giống đã sử dụng trong phân đoạn STS (Bộ 

định danh danh sách Mã – Mã từ chối) 

NCPDP9701 = tập mã đã được định nghĩa 

dành cho thành phần dữ liệu NCPDP 9701 

(Mối quan hệ cá nhân, đã mã hóa) không có gì 

đặc biệt dành cho một phân đoạn đã tồn tại có 

 Hoạt 

động 
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đối với thành phần dữ liệu này. 

Hội đồng Quốc gia đối với các 

Chương trình Thuốc kê đơn, 924Ø ast 

Raintree Drive, Scottsdale, AZ  

8526Ø. 

Điện thoại: (48Ø) 477-1ØØØ 

Fax: (48Ø) 767-1Ø42 

e-mail: ncpdp@ncpdp.org 

www.ncpdp.org 

NDA NANDA Hiệp hội nghề nghiệp chẩn đoán Điều 

dưỡng Bắc Mỹ, Philadelphia, PA. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

NDC Bộ mã thuốc quốc 

gia 

Bộ mã này cung cấp các mã duy nhất 

dành cho mỗi một thuốc riêng biệt, 

hình dạng liều dùng, nhà sản xuất và 

quy cách đóng gói. (Bộ mã đã có sẵn 

trong thư mục Mã thuốc quốc gia, 

FDA, Rockville, MD và những nguồn 

khác) 

Mã thuốc Hoạt 

động 

NDFRT NDF-RT (Phân 

loại thuốc) 

Dữ liệu RT Tập tin (danh mục) thuốc 

quốc gia (NDF-RT) đã được công bố 

bởi Cục quản lý Cựu chiến binh Hoa 

Kỳ (VA). NDF-RT bao gồm các thuốc 

lâm sàng đã được sử dụng dùng tại 

VA. Phiên bản NCI của NDF-RT đã 

được sử dụng bởi NCI để cung cấp 

thuật ngữ tự động truy cập vào Cục 

quản lý Thực phẩm và Thuốc (FDA) 

Nhãn sản phẩm đã cấu trúc (SPL) đầu 

tiên 

Mã thuốc Mới 

NIC Phân loại các can 

thiệp điều dưỡng 

Dự án can thiệp Iowa, trường Điều 

dưỡng, Đại học Iowa, Thành phố 

Iowa, Iowa 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

NIP001 Nguồn thông tin 

(tiêm chủng) 

Các bảng đã được định nghĩa của 

Chương trình tiêm chủng quốc gia 

CDC (NIP) đã được sử dụng trong bản 

tin HL7 phiên bản 2.x, trường dữ liệu 

RXA-9 dành cho tài liệu nguồn thông 

tin về tiêm chủng. Ví dụ, từ trường 

học, nhà cung cấp, cơ quan y tế công 

cộng 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NIP002 Lý do từ chối chất Bảng đã được định nghĩa của chương Mã y tế công Mới 

mailto:ncpdp@ncpdp.org
http://www.ncpdp.org/
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trình tiêm chủng quốc gia CDC (NIP) 

đã được sử dụng trong bản tin HL7 

phiên bản 2.x, trường dữ liệu RXA-18 

dành cho lý do từ chối chất (lý do về 

việc không có vắc xin chủng ngừa). Ví 

dụ, lý do tôn giáo, quyết định của cha 

mẹ 

cộng 

NIP004 Tiêm chủng – 

Chống chỉ định, 

thận trọng và độ 

miễn dịch 

Bảng đã được định nghĩa của Chương 

trình tiêm chủng Quốc gia CDC (NIP) 

dành cho chống chỉ định vắc xin 

chủng ngừa và biện pháp phòng ngừa. 

Ví dụ dị ứng khi ăn trứng, hóa chất 

dùng để khử trùng 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NIP007 Được tiêm chủng 

tại địa điểm (cơ 

sở) 

Bảng đã được định nghĩa của Chương 

trình tiêm chủng quốc gia CDC (NIP) 

dành cho việc chủng ngừa vắc xin tại 

địa điểm (cơ sở y tế). Ví dụ, văn 

phòng bác sỹ tư nhân, phòng khám y 

tế công cộng 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NIP008 Mua vắc xin bằng 

(loại quỹ) 

Bảng đã được định nghĩa của Chương 

trình tiêm chủng quốc gia CDC (NIP) 

liệt kê các loại quỹ đã được sử dụng để 

mua vắc xin chủng ngừa. Ví dụ, Các 

quỹ công của nhà nước, các quỹ của 

quân đội 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NIP009 Trước đây đã có 

thông báo trường 

hợp bất lợi  

Bảng đã được định nghĩa của Chương 

trình tiêm chủng quốc gia CDC (NIP) 

liệt kê các cơ quan chức năng mà 

những người tiêm phòng vắc xin liên 

quan đến các tác dụng phụ đã được 

báo cáo trước đây. Ví dụ, với cơ quan  

y tế, với nhà sản xuất 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NIP010 Loại báo cáo 

VAERS 

Bảng đã được định nghĩa của Chương 

trình tiêm chủng quốc gia CDC (NIP) 

liệt kê các kiểu mẫu báo cáo đã được 

sử dụng trong VAERS (Hệ thống báo 

cáo sự kiện xảy ra tác dụng phụ của 

vắc xin chủng ngừa) Ví dụ, ban đầu, 

theo dõi 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 

NND Danh sách mã các 

sự kiện có thể 

Danh sách các sự kiện có thể thông 

báo, bao gồm bệnh lây nhiễm và bệnh 

Mã y tế công 

cộng 

Mới 
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thông báo 

(bệnh/tình trạng) 

không lây nhiễm hoặc các tình trạng. 

Danh sách này gồm các sự kiện mà có 

thể được thông báo theo cấp độ bang 

và cấp độ quốc gia. 

NPI Định danh Nnhà 

cung cấp toàn 

quốc 

Đây là bộ mã định danh nhà cung cấp 

chăm sóc y tế trong phạm vi quốc gia 

Hoa Kỳ. Nó được xây dựng và duy trì 

bởi CMS (Các trung tâm chính phủ 

Hoa Kỳ dành cho các dịch vụ 

Medicare và các dịch vụ Medicaid tại 

trang thông tin điện tử 

http://www.cms/gov), cơ quan quản lý 

của Hoa Kỳ, Bộ Y tế và các dịch vụ về 

con người, 7500 đại lộ Security, 

Baltimore, MD 21244. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

NUBC Ủy ban hóa đơn 

thống nhất quốc 

gia 

NUBC đã được thành lập để phát triển 

một hình thức (hoặc biễu mẫu hóa 

đơn) thanh toán hóa duy nhất và bộ dữ 

liệu tiêu chuẩn có thể được sử dụng 

trong phạm vi toàn quốc bởi các nhà 

cung cấp (cơ quan, hoặc tổ chức) và 

đối tượng chi trả để xứ lý các hóa đơn 

chi phí của dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe. NUBC đã tổ chức các cuộc họp 

và hội thảo suốt năm và thay đổi các 

yêu cầu có thể đã được gửi lên ở bất 

kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, để được 

xem xét tại cuộc họp kế tiếp đã được 

xếp lịch trước, các yêu cầu dành cho 

các thay đổi trong bản hướng dẫn UB 

hoặc bộ dữ liệu UB phải được gửi 

trước đến Thư ký NUBC ít nhất 45 

ngày. Việc phê duyệt các thay đổi 

thường có hiệu lực vào ngày 01 tháng 

4, hoặc ngày 01 tháng 10, hoặc 90 

ngày sau khi phê duyệt, trong trường 

hợp phù hợp. Bản hướng dẫn mới 

được xây dựng toàn bộ trong tháng 7 

với các thay đổi sẽ có hiệu lực vào 

ngày 01 tháng 10 của cùng năm đó. 

Các thông tin cập nhật được công bố 

trên trang thông tin điện tử có địa chỉ 

www.NUBC.com sau tất cả các cuộc 

họp.  

Mã quản lý hóa 

đơn 

Hoạt 

động 

http://www.cms/gov
http://www.nubc.com/
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NULLFL Thiếu dữ liệu Hệ thống của các giá trị mã hóa dành 

cho các tính chất đặc thù có giá trị 

rỗng (không có giá trị), như đã sử 

dụng trong các tiêu chuẩn HL7 phiên 

bản 3. Giống hệt như hệ thống mã hóa 

HL7 phiên bản 3 

2.16.840.1.113883.5.1008 không có 

giá trị (giá trị rỗng) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

OHA Hệ thống Omaha Hiệp hội y tá thăm khám Omaha, 

Omaha, NB 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

O301 Bộ mã thủ tục của 

Đức 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel. 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

O3012004 OPS Germany 

v2004 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2004 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

O3012005 OPS Germany 

v2005 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2005 

 Đã 

không 

được tán 

đồng 

O3012006 OPS Germany 

v2006 

Nguồn: OPS Operationen- und 

Prozedurenschluessel 2006 

 Hoạt 

động 

OPS2007 OPS Germany 

v2007 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2007 

 Mới 

OPS2008 OPS Germany 

v2008 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2008 

 Mới 

OPS2009 OPS Germany 

v2009 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2009 

 Mới 

OPS2010 OPS Germany 

v2010 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2010 

 Mới 

OPS2011 OPS Germany 

v2011 

Nguồn: OPS Operationen- và 

Prozedurenschluessel 2011 

 Mới 

PHINQUES Câu hỏi mạng 

lưới thông  tin y 

Các câu hỏi về y tế công cộng CDC đã 

được sử dụng trong bản tin HL7 giống 

Mã y tế công Mới 
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TION tế cộng đồng 

(PHIN) CDC 

như các bộ mã định danh quan sát. 

Những câu hỏi này hoặc các bộ mã 

định danh quan sát đã được sử dụng 

trong các hướng dẫn thực hiện triển 

khai bản tin của CDC và sẽ được 

chuyển qua trong trường dữ liệu HL7 

OBX-3 hoặc mã quan sát. 

cộng 

PLR Các mã kết quả 

xét nghiệm không 

có trong 

SNOMED tại thời 

điểm triển khai hệ 

thống này của 

ADC PHLIP 

APHL CDC đồng bảo trợ PHLIP Mã phòng xét 

nghiệm 

Mới 

PLT Các mã thí 

nghiệm CDC 

PHLIP, trong đó 

khái niệm LOINC 

quá rộng hoặc 

chưa có, đặc biệt 

khi cần để chỉ 

định hoặc báo cáo 

giữa các phòng 

xét nghiệm 

APHL CDC đồng bảo trợ PHLIP Mã phòng xét 

nghiệm 

Mới 

POS Các mã POS Các mã dịch vụ của địa điểm HCFA 

dành cho các hóa đơn chi phí chuyên 

gia (tham khảo thêm thông tin trên 

trang thông tin điện tử có địa chỉ 

http://www.cms.hhs.gov/PlaceofServic

eCodes/) 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

RC Phân loại đọc Phân loại lâm sàng về đọc của y khoa, 

Park View Surgery, 26 Leicester Rd., 

Loughborough LE11 2AG (bao gồm 

mã thủ tục thuốc và các mã khác, 

giống như các mã chẩn đoán)   

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

động 

RXNORM RxNorm RxNorm cung cấp các tên gọi tiêu 

chuẩn dành cho các thuốc lâm sàng 

(thành phần hoạt chất + tác dụng + 

định dạng liều dùng) và đối với các 

dạng liều dùng để khi cấp phát cho 

một bệnh nhân sử dụng. Nó cung cấp 

các hình thức liên kết từ các thuốc lâm 

Mã thuốc Mới 
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sàng, cả hai tên gọi chung và thương 

hiệu, với các thành phần hoạt chất của 

chúng, các thành phần thuốc (hoạt chất 

+ định lượng) và các tên gọi thương 

hiệu liên quan.NDCs (Các mã thuốc 

quốc gia) dành cho các sản phẩm 

thuốc đặc biệt (với các nhiều mã NDC 

thông thường dành cho một sản phẩm 

đơn) được liên kết với một sản phẩm 

trong bộ mã RxNorm. RxNorm liên 

kết các tên gọi của nó với nhiều từ 

vựng thuốc thông thường được sử 

dụng trong việc quản lý nhà thuốc và 

các phần mềm tương tác thuốc, bao 

gồm những dữ liệu của ngân hàng dữ 

liệu đầu tiên, Micromedex, MediSpan, 

và Multum. Bằng việc cung cấp các 

kiên kết giữa các từ vựng thuốc này, 

RxNorm là một trong những bộ mã 

thuốc được xây dựng phù hợp với các 

tiêu chuẩn để sử dụng trong các hệ 

thống chính phủ liên bang Hoa Kỳ 

nhằm mục tiêu trao đổi thông tin sức 

khỏe lâm sàng điện tử  

SCT Các thuật ngữ lâm 

sàng SNOMED 

Các mã định danh khái niệm 

SNOMED-CT. Tổ chức quốc tế 

SNOMED, I325 đường Waukegan, 

Northfield, IL, 60093, số điện thoại: 

+1 800-323-4040, địa chỉ thư điện tử 

email:snomed@cap.org  

http://www.snomed.org 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

SCT2 Các mã chữ cái – 

số thuật ngữ lâm 

sàng SNOMED 

Đã được sử dụng để chỉ rõ rằng giá trị 

mã là các mã bao gồm các ký tự chữ 

cái và số theo quy định  của 

SNOMED, chứ không phải các mã 

định danh khái niệm. 

Tổ chức quốc tế SNOMED, I325 

đường Waukegan Rd, Northfield, IL, 

60093, số điện thoại: +1 800-323-

4040, địa chỉ thư điện 

tử:snomed@cap.org  

http://www.snomed.org 

 Hoạt 

động 

SDM Bảng thuật ngữ 

SNOMED-

Trường đào tạo các bác sỹ giải phẫu 

bệnh học Hoa Kỳ, Skokie, IL, 60077-

Mã không liên 

quan đến thuốc 

Hoạt 

http://www.snomed.org/
http://www.snomed.org/
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DICOM 1034. (trước đây được đề cử giống 

như 99SDM) 

cụ thể động 

SIC Công nghiệp 

(SIC) 

Phân loại tiêu chuẩn công nghiệp - 

1987. Sử dụng NAICS 2002. Đây là 

phần chính để thiết lập ánh xạ và dành 

riêng cho các mục đích tương thích 

ngược 

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

SNM Pháp danh y tế 

theo hệ thống 

(SNOMED) 

Pháp danh đã được hệ thống hóa trong 

lĩnh vực y khoa, phiên bản 2 đã được 

công bố vào năm 1984 Tập 1 và 2, 

Trường đào tạo bác sỹ giải phẫu bệnh 

học Hoa Kỳ,  Skokie, IL 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

SNM3 SNOMED quốc 

tế 

Tổ chức quốc tế SNOMED, Tập 1-4 

đã được công bố vào năm 1993, 

Trường đào tạo Bác sỹ giải phẫu bệnh 

học Hoa Kỳ,  Skokie, IL, 60077-1034 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

SNT Bộ mã topo 

SNOMED (các vị 

trí giải phẫu) 

Trường đào tạo Bác sỹ giải phẫu bệnh 

học Hoa Kỳ, 5202 đường  Old 

Orchard, Skokie, IL 60077-1034. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

SOC Nghề nghiệp 

(SOC 2000) 

Hệ thống phân loại tiêu chuẩn nghề 

nghiệp (SOC) 2000 đã được sử dụng 

bởi các cơ quan thống kê Liên bang để 

phân loại người lao động theo các 

nhóm nghề nghiệp phục vụ mục tiêu 

thu thập, tính toán, hoặc phổ biến dữ 

liệu  

Mã nhân khẩu 

học 

Mới 

UB04FL14 Trật tự ưu tiên 

(loại) của cuộc 

thăm khám 

Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật Dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org  

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

UB04FL15 Điểm gốc Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

http://www.nubc.org/
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được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org 

UB04FL17 Tình trạng cho 

bệnh nhân ra viện 

Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org 

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

UB04FL31 Mã xảy ra Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org 

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

UB04FL35 Khoảng thời gian 

xảy ra 

Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

http://www.nubc.org/
http://www.nubc.org/
http://www.nubc.org/
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trạng 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org 

UB04FL39 Mã giá trị Nguồn: Hướng dẫn chi tiết đặc tả kỹ 

thuật dữ liệu UB-04 chính thức, đã 

được công bố vào tháng 7 hàng năm, 

bởi Ủy ban hóa đơn thanh toán thống 

nhất quốc gia (NUBC). Để truy cập 

thông tin bạn phải là một thành viên 

của NUBC. Hệ thống mã hóa này đã 

thay thế hệ thống mã hóa UB92 vào 

tháng 7, năm 2007. Thông tin chi tiết 

có thể được tìm thấy trên trang thông 

tin điện tử có địa chỉ 

http://www.nubc.org 

Mã hóa đơn 

thanh toán 

Hoạt 

động 

UC UCDS Các hệ thống dữ liệu lâm sàng thống 

nhất. Cô  Michael McMullan, Văn 

phòng Quản lý tài chính chăm sóc y tế 

xem xét lại đồng cấp, tòa nhà 

Meadows phía Tây, 6325 Đại lộ 

Security, Baltimore, MD 21207; số 

điện thoại (301) 966 6851. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

UCUM Bộ mã UCUM 

cho các đơn vị đo 

lường (từ 

Regenstrief) 

Đã được bổ sung bởi sự bản kiến nghị 

đề xuất về TỪ VỰNG T.C 20060308 

14-0-3 

 Hoạt 

động 

UMD MDNS Hệ thống thuật ngữ thiết bị y tế toàn 

cầu. ECRI Hội nghị Plymouth, PA  

19462 USA. Số điện thoại: 215-825-

6000, Fax: 215-834-1275.  

Mã thiết bị Hoạt 

động 

UML Ngôn ngữ y tế 

thống nhất 

Thư viện Y khoa quốc gia, 8600 

Rockville Pike, Bethesda, MD 20894. 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

UPC Mã sản phẩm phổ 

biến 

Hội đồng mã hóa Thống nhất. 8163 

đường Old Yankee, Suite J, Dayton, 

OH  45458; Số điện thoại: (513) 435 

3070 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

UPIN UPIN Các mã số định danh bác sĩ thông 

dụng của Medicare/CMS (trước đây là 

HCFA), đã tồn tại sẵn trong Cục quản 

lý tài chính chăm sóc y tế, Bộ Y tế và 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

http://www.nubc.org/
http://www.nubc.org/
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các dịch vụ y tế và liên quan đến con 

người Hoa Kỳ, Cục/Vụ điều hành các 

chương trình, 6325 Đại lộ Security, 

Tòa nhà Meadows phía đông, Phòng 

300, Baltimore, MD 21207 

USPS Dịch vụ bưu điện 

Hoa Kỳ 

Các từ viết tắt được khống chế và 

Bang có hai chữ cái đã được liệt kê 

trong bản công bố 28, các tiêu chuẩn 

về việc đánh địa chỉ hòm thư bưu điện 

có thể có được với các sản phẩm thông 

tin về địa chỉ, trung tâm thông tin địa 

chỉ quốc gia, , 6060 Primacy Parkway, 

Suite 101, Memphis, Tennessee  

38188-0001 

Các câu hỏi của các ý kiến nhận xét 

tổng hợp được về bản công bố nên 

được gửi đến địa chỉ văn phòng các hệ 

thống thông tin địa chỉ và khách hàng, 

bộ phận dịch vụ tự động và khách 

hàng, dịch vụ bưu điện Hoa Kỳ, 475 

Lenfant Plaza SW Rm 7801, 

Washington, DC  20260-5902 

Mã không liên 

quan đến thuốc 

cụ thể 

Hoạt 

động 

W1 Bản ghi WHO # 

mã thuốc (6 số) 

Mã số hồ sơ của Tổ chức y tế thế giới. 

Một mã số theo trình tự duy nhất được 

cấp phát cho mỗi thành phần thuốc 

đơn lẻ duy nhất và cấp phát cho mỗi 

thành phần thuốc phức hợp. 8 chữ số 

được phân bổ cho mỗi mã, 6 chữ số để 

định danh các tác nhân tích cực và 2 

chữ số để định danh muối, của các 

thuốc có thành phần đơn. 6 chữ số 

được cấp phát cho mỗi sự kết hợp duy 

nhất của các thuốc trong một đơn vị  

cấp phát. Mã có 6 chữ số đã được định 

danh bởi W1, mã có 8 chữ số được 

định danh bởi W2 

Mã thuốc Hoạt 

động 

W2 Bản ghi WHO # 

mã thuốc (8 số) 

Mã số hồ sơ của Tổ chức y tế thế giới. 

Một mã số theo trình tự duy nhất được 

cấp phát cho mỗi thành phần thuốc 

đơn lẻ duy nhất và cấp phát cho mỗi 

thành phần thuốc phức hợp. 8 chữ số 

được phân bổ cho mỗi mã, 6 chữ số để 

định danh các tác nhân tích cực và 2 

chữ số để định danh muối, của các 

Mã thuốc Hoạt 

động 
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thuốc có thành phần đơn. 6 chữ số 

được cấp phát cho mỗi sự kết hợp duy 

nhất của các thuốc trong một đơn vị  

cấp phát. Mã có 6 chữ số đã được định 

danh bởi W1, mã có 8 chữ số được 

định danh bởi W2 

W4 Mã bản ghi WHO 

# với phần mở 

rộng ASTM 

Với việc mở rộng ASTM (tham khảo 

tài liệu hướng dẫn áp dụng triển khai) 

các mã WHO có thể được sử dụng 

dành cho các cấp độ báo cáo huyết 

thanh (và báo cáo khác), việc tuân thủ 

của bệnh nhân với các chỉ dẫn sử dụng 

thuốc, liều dùng trung bình hàng ngày 

và nhiều hơn (than khảo phụ lục X1 

của tài liệu hướng dẫn áp dụng triển 

khai)  

Mã thuốc Hoạt 

động 

WC WHO ATC Các mã ATC của WHO (Tổ chức y tế 

thế giới) cung cấp phân loại có thứ bậc 

của các thuốc bởi phân lớp liệu pháp 

điều trị. Chúng đã được liên kết với 

các mã số hồ sơ đã được liệt kê ở trên  

Mã thuốc Hoạt 

động 

X12Dennnn Danh sách mã 

ASC X12 nnnn 

Danh sách mã liên kết với thành phần 

dữ liệu X12 nnnn 

Ví dụ: 

X12DE738 – tập mã đã định nghĩa đối 

với X12 thành phần dữ liệu 738 (Bộ 

kiểm định chất lượng đo lường) 

Ủy ban các tiêu chuẩn đã chính thức 

được công nhận (ASC) X12, thông tin 

trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ 

http://www.x12.org 

  

Mã phổ biến Hoạt 

động 

 

2.C.2.321 0397 – Sắp xếp theo trình tự 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0397 InM TBD TBD SRT.2 Hoạt động 

http://www.x12.org/
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Bảng HL7 0397 HL7 – Sắp xếp theo trình tự 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Tăng dần  

AN Tăng dần, không phân biệt viết 

hoa viết thường 

 

D Giảm dần  

DN Giảm dần, không phân biệt viết 

hoa viết thường 

 

N Không sắp xếp  

  

2.C.2.322 0398 – Mã kiểu tiếp tục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0398 InM TBD TBD CH02, DSC.2 Hoạt động 

Bảng HL7 0398 – Mã kiểu tiếp tục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Sự phân mảnh  

I Tiếp tục tương tác  

 

2.C.2.323 0401 – Chương trình hoàn trả của chính phủ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0401 PA TBD TBD PRA-11 Hoạt động 

Bảng do người dùng định nghĩa 0401 – Chương trình hoàn trả của chính phủ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MM Medicare  

C Medi-Cal  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.324 0402 – Loại trường đào tạo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0402 PA TBD TBD EDU-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0402 – Loại trường đào tạo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Nha khoa  

G Sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ)  

M Y khoa  

U Đại học  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.325 0403 – Khả năng ngôn ngữ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0403 PA TBD TBD LAN-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0403 – Khả năng ngôn ngữ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Đọc  

2 Viết  

3 Nói  

4 Hiểu  

5 Ký hiệu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.326 0404 – Mức độ thành thạo ngôn ngữ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0404 PA TBD TBD LAN-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0404 – Mức độ thành thạo ngôn ngữ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Rất tốt  

2 Tốt  

3 Khá  

4 Kém  

5 Chút ít (không rõ mức độ)  

6 Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.327 0405 – Đơn vị tổ chức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0405 PA TBD TBD ORG-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0405 – Đơn vị tổ chức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.328 0406 – Kiểu đơn vị tổ chức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0406 OO TBD TBD PRT-7, ROL-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0406 – Kiểu đơn vị tổ chức 

Giá trị Mô tả 

H Nhà riêng 

O Văn Phòng 

1 Bệnh viện 

2 Phòng khám bác sĩ 

3 Chăm sóc dài hạn 

4 Chăm sóc cấp tính (Chăm sóc 

tích cực) 

5 Khác 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.329 0409 – Kiểu thay đổi ứng dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0409 InM TBD TBD NSC-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0409 – Kiểu thay đổi ứng dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SU Khởi động ứng dụng  

SD Tắt ứng dụng  

M Di chuyển đến CPU khác  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.330 0411 – Các giá trị thông tin dịch vụ bổ sung 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0411 OO TBD TBD OBR-46, OBR-47, 

AIS-11, AIS-12 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0411 – Các giá trị thông tin dịch vụ bổ sung 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

Việc thực hiện triển khai riêng biệt có thể sử dụng các từ vựng (thuật ngữ) 

chẳng hạn như SNOMED DICOME bảng chú thích thuật ngữ vi mô (SDM) 

hoặc các bảng danh mục riêng (chỉ dùng trong nội bộ) 

 

2.C.2.331 0412 – Định danh nhóm (loại) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0412 InM/OO TBD TBD OM7-3    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0412 – Định danh nhóm (loại) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.332 0413 – Định danh đồng thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0413 InM/OO TBD TBD OM7-12    Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0413 – Định danh đồng thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.333 0414 – Các đơn vị của thời gian 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0414 InM/OO TBD TBD  OM7-16    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0414 – Các đơn vị của thời gian 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.334 0415 – Kiểu chuyển giao DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ 

thuật 

Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

00415 FM TBD TBD DRG-11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0415 – Kiểu chuyển giao DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

N Không miễn giảm DRG  

E Miễn giảm DRG  
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2.C.2.335 0416 – Loại thủ tục DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0416 FM TBD TBD PR1-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0416 – Loại thủ tục DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Không phẫu thuật thứ nhất  

2 Không phẫu thuật thứ 2  

3 Phẫu thuật lớn  

4 Phẫu thuật thứ 2  

5 Phẫu thuật thứ 3  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.336 0417 – Mã loại mô 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0417 FM TBD TBD PR1-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0417 – Mã loại mô 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Không đủ mô  

2 Không bất thường  

3 Bất thường – không phân loại  

4 Bất thường cơ học  

5 Biến đổi phát triển  

6 Thoái hóa & hoại tử  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

7 Viêm không cấp tính  

8 U không ác tính  

9 U ác tính  

0 Dự kiến không có mô   

B Ung thư biểu mô tế bào nền  

C Ung thư biểu mô – loại chưa xác 

định 

 

G Yêu cầu cung cấp thêm mô bổ 

sung 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.337 0418 – Mức độ ưu tiên của thủ tục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0418 FM TBD TBD PR1-14 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0418 – Mức độ ưu tiên của thủ tục  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Thủ tục nhập viện  

1 Thủ tục chính  

2 Các thủ tục phụ theo mục đích xếp 

hạng 

 

…   
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2.C.2.338 0421 – Mã mức độ nghiêm trọng của bệnh 

 Bảng siêu dữ liệu 

  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0421 FM TBD TBD ABS-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0421 – Mã mức độ nghiêm trọng của bệnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MI Nhẹ  

MO Trung Bình  

SE Nghiêm trọng  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.339 0422 – Mã phân loại mức độ nguy cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0422 FM TBD TBD ABS-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0422 – Mã phân loại mức độ nguy cấp  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Không cấp tính  

2 Cấp tính  

3 Khẩn cấp  

4 Nghiêm trọng  

5 Tử vong khi đến viện  

99 Khác  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được sử 

dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.340 0423 – Mã phân loại trường hợp 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0423 FM TBD TBD ABS-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0423 – Mã phân loại trường hợp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Văn phòng của bác sĩ đã đóng cửa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.341 0424 – Mã phân loại thời kỳ mang thai 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0424 FM TBD TBD ABS-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0424 – Mã phân loại thời kỳ mang thai 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Đẻ non/Thiếu tháng  

2 Đủ tháng  

3 Quá ngày/Sinh già tháng  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.342 0425 – Mã trẻ sơ sinh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0425 FM TBD TBD ABS-13 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0425 – Mã trẻ sơ sinh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

5 Sinh tại nhà  

3 Sinh trên đường đến  

1 Sinh tại cơ sở y tế  

4 Khác  

2 Được chuyển viện đến  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.343 0426 – Mã chế phẩm máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0426 FM TBD TBD BLC-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0426 – Mã chế phẩm máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CRYO AHF kết tủa lạnh  

CRYOP Huyết tương kết tủa lạnh tập hợp  

FFP Huyết thanh tươi đông lạnh   

FFPTH Huyết thanh tươi đông lạnh – làm 

tan giá 

 

PC Khối hồng cầu  

PCA Khối hồng cầu tự thân  

PCNEO Khối hồng cầu – sơ sinh  

PCW Khối hồng cầu được lọc rửa  

PLT Khối tiểu cầu  

PLTNEO Khối tiểu cầu giảm thể tích  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

PLTP Tập hợp khối tiểu cầu  

PLTPH Tách lọc tiểu cầu  

PLTPHLR Tách lọc tiểu cầu giảm bạch cầu  

RWB Máu toàn phần hoàn nguyên  

WBA Máu toàn phần tự thân  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.344 0427 – Mã sự cố quản lý rủi ro 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0427 FM TBD TBD RMI-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0427 – Mã sự cố quản lý rủi ro 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Tiếp xúc chất dịch cơ thể  

C Chất bị nhiễm bẩn  

D Các lỗi trong chế độ dinh 

dưỡng 

 

E Trang thiết bị có vấn đề  

F Bệnh nhân bị ngã (không 

phải từ giường) 

 

H Bệnh nhân ngã từ giường 

bệnh 

 

I Lỗi trong tiêm truyền  

J Để sót vật ngoại lai khi 

phẫu thuật 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

K Vi phạm các biện pháp vô 

trùng 

 

P Lỗi thủ tục  

R Lỗi sử dụng thuốc  

S Ý định tự sát  

T Lỗi truyền máu  

O Khác  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.345 0428 – Mã loại sự cố 

 Bảng siêu dữ liệu 

  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0428 FM TBD TBD RMI-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0428 – Mã loại sự cố 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Có thể ngăn chặn  

U Lỗi do người dùng  

O Khác  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.346 0429 – Mã phân loại sản phẩm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0429 PAFM TBD TBD  PID-38 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0429 – Mã phân loại sản phẩm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BR Gia súc giống/quỹ gien  

DA Lấy sữa  

DR Lấy sức kéo  

DU Mục đích kép  

LY Đẻ trứng, gồm cả các đàn nhân 

giống 

 

MT Lấy thịt  

OT Mục đích khác  

PL Để giải trí  

RA Để đua  

SH Để biểu diễn  

NA Không áp dụng  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.347 0430 – Mã phương thức đến viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0430 PA TBD TBD PV2-38 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0430 – Mã phương thức đến viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Xe cấp cứu  

C Xe ô tô  

F Đi bộ  

H Đi máy bay trực 

thăng 

 

P Dùng giao thông 

công cộng 

 

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.348 0431 – Mã sử dụng thuốc kích thích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0431 PA TBD TBD PV2-39 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0431 – Mã sử dụng thuốc kích thích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Rượu  

K Cây cava  

M Cần sa  

T Thuốc lá - hút  

C Thuốc lá - nhai  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.349 0432 – Mã mức độ chăm sóc khi nhập viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0432 PA TBD TBD PV2-40 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0432 – Mã mức độ chăm sóc khi nhập viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AC Cấp tính   

CH Mãn tính  

CO Hôn mê  

CR Nghiêm trọng  

IM Đã cải thiện  

MO Hấp hối  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.350 0433 – Mã thận trọng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0433 PA TBD TBD PV2-41 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0433 – Mã thận trọng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Hung hăng   

B Mù lòa  

C Bối rối  

D Điếc  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Đang truyền tĩnh mạch  

N “Không mã” (nghĩa là không cần 

làm rõ ràng) 

 

P Liệt hai chi dưới  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.351 0434 – Mã tình trạng bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0434 PA TBD TBD PV2-42 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0434 – Mã tình trạng bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Hài lòng  

C Nghiêm trọng  

P Kém  

S Ổn định  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.352 0435 – mã chỉ dẫn trước 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0435 PA TBD TBD PV2-45, PD1-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0435 – Mã chỉ dẫn trước 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DNR Không chỉ dẫn rõ 

ràng 

 

N Không chỉ dẫn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.353 0436 – Mã mức độ nhạy cảm với tác nhân gây dị ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0436 PA TBD TBD IAM-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0436 – Mã mức độ nhạy cảm với tác nhân gây 

dị ứng  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AD Phản ứng bất lợi (nếu không phân 

loại khác) 

 

AL Dị ứng  

CT Chống chỉ định  

IN Không dung nạp  

SE Tác dụng phụ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  
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2.C.2.354 0437 – Mã thiết bị cảnh báo 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0437 PA TBD TBD IAM-16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0437 – Mã thiết bị cảnh báo 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Vòng đeo tay  

N Vòng đeo cổ  

W Thẻ đút ví  

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.355 0438 – Tình trạng lâm sàng khi dị ứng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0438 PA TBD TBD IAM-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0438 – Tình trạng lâm sàng khi dị ứng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

U Chưa xác nhận  

P Đang tạm chờ  

S Nghi ngờ  

C Đã xác nhận hoặc đã xác 

minh 

 

I Đã xác nhận nhưng 

không hoạt động 

 

E Lỗi  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Có nghi vấn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.356 0440 – Các kiểu dữ liệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0440 InM TBD TBD RCD.2, RDF-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0440 – Các kiểu dữ liệu 

Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

AD Địa chỉ Đã được thay thế bởi loại 

dữ liệu XAD kể từ phiên 

bản v2.3 

415 Nhân khẩu học 

AUI Thông tin chứng 

thực 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.6.14 trường dữ 

liệu IN1-14, kể từ phiên 

bản v2.5 

239  

CCD Mã và thời gian tính 

phí 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 4.5.2.1 trường dữ liệu 

BLG-1, kể từ phiên bản 

v2.5 

28  

CCP Các thông số hiệu 

chuẩn kênh 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 7.14.1.5 thành phần 

dữ liệu OBX-5.3 với giá 

trị quan sát (*) của trường 

dữ liệu OBX-5 là kiểu dữ 

liệu CD kể từ phiên bản 

v2.5 

20  

CD Định nghĩa kênh Chỉ dành cho dữ liệu dạng 

sóng (điện tâm đồ, điện 

não đồ, …) 

581 Chuyên 

môn/Chương cụ 

thể: Dạng sóng 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

CE Thành phần được 

mã hóa 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 483 Các giá trị mã 

CF Thành phần  được 

mã hóa với các giá 

trị được định dạng 

 65536 Các giá trị mã 

CK ID phức hợp kèm số 

kiểm tra 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ  Các giá trị mã 

CM Phức hợp ĐÃ BỊ LOẠI BỎ Đã được 

thay thế bởi nhiều kiểu dữ 

liệu rõ ràng mới trong 

phiên bản v2.5 

 Chung 

CN ID phức hợp gồm số 

và tên 

ĐÃ BỊ LOẠI BỎ Đã được 

thay thế bởi loại dữ liệu 

XCN kể từ phiên bàn v2.3 

 Các giá trị mã 

CNE Được mã hóa và 

không có ngoại trừ 

 705 Các giá trị mã 

CNN ID phức hợp gồm số 

và tên được đơn 

giản hóa 

Phục hồi kiểu dữ liệu gốc 

CN như đã thực hiện ban 

đầu trong kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các  

mục 4.5.3.32 và 7.4.1.32 - 

(trường dữ liệu OBR-32), 

4.5.3.33 và 7.4.1.33 - 

(trường dữ liệu OBR-33) 

4.5.3.34 và 7.4.1.34 - ( 

trường dữ liệu OBR-34) 

4.5.3.35 và 7.4.1.35 - 

(trường dữ liệu OBR-35). 

Các thành phần dữ liệu 7 

và 8, tuy nhiên, đã được 

nâng cấp lên loại dữ liệu 

IS để phù hợp với việc 

thực thi triển khai hiện tại 

mà không vi phạm đặc 

tính tương thích ngược  

406  

CP Giá phức hợp . 543 Dữ liệu giá 

CQ Số lượng phức hợp 

có đơn vị 

Loại dữ liệu CQ không thể 

được diễn giải hợp lệ 

trong trường hợp được 

nhúng bên trong kiểu dữ 

500 Thuộc dạng số 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

liệu khác. Cách sử dụng 

của nó được ràng buộc 

hạn chế theo một trường 

dữ liệu của phân đoạn dữ 

liệu 

CSU Độ nhạy của kênh 

và đơn vị 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 7.14.1.5 thành phần 

dữ liệu OBX-5.3 với giá 

trị quan sát (*) của trường 

dữ liệu OBX-5 (*) là kiểu 

dữ liệu CD kể từ phiên 

bản v2.5 

490  

CWE Được mã hóa và có 

ngoại trừ 

 705 Các giá trị mã 

CX ID phức hợp mở 

rộng có số kiểm tra 

 1913 Các giá trị mã 

DDI Thông tin giảm trừ 

hàng ngày 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.7.30 trường dữ 

liệu  IN2-30 kể từ phiên 

bản v2.5 

25  

DIN Ngày và tên tổ chức Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 15.4.6.12 trường dữ 

liệu STF-12 và mục 

15.4.6.14 trường dữ liệu 

STF-13 kể từ phiên bản 

v2.5. 

510  

DLD Cho ra viện đến địa 

điểm và ngày 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng dùng 

trong mục 8.8.4.9 –trường 

dữ liệu OM2-9, kể từ 

phiên bản v2.5 

47  

DLN Số bằng lái xe  66 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

DLT Delta  45  

DR Khoảng 

ngày/khoảng thời 

 53 Các chuỗi thời 

gian 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

gian 

DT Ngày  8 Ngày/Giờ 

DTM Ngày/thời gian  24  

DTN Loại ngày và số Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.8.11 trường dữ 

liệu IN3-11, kể từ phiên 

bản v2.5 

6  

ED Dữ liệu được đóng 

gói 

Hỗ trợ mã hóa ASCII 

MIME – mã hóa dữ liệu 

nhị phân 

65536 Chuyên 

môn/Chương cụ 

thể 

EI Định danh thực thể  427 Định danh 

EIP Cặp định danh thực 

thể 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục  4.5.1.8 – trường dữ 

liệu ORC-8, mục 4.5.3.29 

– trường dữ liệu OBR-29, 

mục 7.3.1.29 – trường dữ 

liệu OBR-29, kể từ phiên 

bản v2.5 

855  

ELD Địa điểm lỗi và mô 

tả 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 493  

ERL Địa điểm lỗi  18  

FC Phân lớp tài chính  47 Quản lý bệnh 

nhân/Thông tin 

tài chính 

FN Họ (tên) CHỈ xuất hiện trong các 

loại dữ liệu PPN, XCN, và 

XPN 

194 Nhân khẩu học 

FT Văn bản được định 

dạng 

 65536 Định dạng ký tự 

chữ cái và số 

GTS Quy định chung về 

thời gian 

 199  

HD Định bậc  227 Định danh 

ICD Định nghĩa chứng Thay thế kiểu dữ liệu CM 40  
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

nhận bảo hiểm đã được sử dụng trong 

mục 6.5.8.20 trường dữ 

liệu IN3-20, kể từ phiên 

bản v2.5 

ID Các giá trị mã hóa 

cho các bảng HL7 

 Có thể 

thay đổi 

được 

Định danh 

IS Các giá trị mã hóa 

cho các bảng do 

Người dùng định 

nghĩa 

 20 Định danh 

JCC Mã/phân lớp nghề 

nghiệp 

 292 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

LA1 Địa điểm với biến 

thể địa chỉ 1 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 4.14.1.8 trường dữ 

liệu RXO-8 và mục  

4.14.4.8 trường dữ liệu 

RXE-8, kể từ phiên bản 

v2.5. Được giữ lại chỉ 

dành cho việc tương thích 

ngược kể từ phiên bản 

v2.5 

415  

LA2 Địa điểm với biến 

thể địa chỉ 2 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 4.14.5.13 trường dữ 

liệu  RXD-13, mục 

4.14.6.11 trường dữ liệu 

RXG-11 và mục 4.14.7.11 

trường dữ liệu RXA-11, 

kể từ phiên bản v2.5. 

Được giữ lại chỉ dành cho 

việc tương thích ngược kể 

từ phiên bản v2.5 

790  

MA Chuỗi đa hợp (sử 

dụng cho dữ liệu 

dạng sóng) 

Chỉ dành cho dữ liệu dạng 

sóng 

65536 Chuyên 

môn/Chương cụ 

thể: Dạng sóng 

MO Tiền  20 Định dạng số 

MOC Tiền và mã chi phí Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 4.5.3.23 trường dữ 

504  
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

liệu OBR-23 và mục 

7.4.1.23 – trường dữ liệu 

OBR-23, kể từ phiên bản 

v2.5 

MOP Tiền hoặc phần trăm Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.8.5 trường dữ liệu 

IN3-5, kể từ phiên bản 

v2.5. Kiểu dữ liệu này bị 

hạn chế trong  trường dữ 

liệu này 

23  

MSG Loại bản tin Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 2.16.9.9 trường dữ 

liệu MSH-9, kể từ phiên 

bản v2.5 

15  

NA Chuỗi số Chỉ dành cho dữ liệu dạng 

sóng 

65536 Chuyên 

môn/Chương cụ 

thể: Dạng sóng 

NDL Tên có ngày và địa 

điểm 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 4.5.3.32 và  7.4.1.32 - 

( trường dữ liệu OBR-32), 

mục 4.5.3.33 và 7.4.1.33  - 

(trường dữ liệu OBR-33), 

mục 4.5.3.34 và 7.4.1.34 - 

(trường dữ liệu OBR-34), 

mục 4.5.3.35 và 7.4.1.35 - 

(trường dữ liệu OBR-35), 

kể từ phiên bản v2.5  

835  

NM Dạng số  16 Định dạng số 

NR Khoảng số Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 8.8.4.6.1 – trường dữ 

liệu OM2-6.1, mục 

8.8.4.6.3 – trường dữ liệu 

OM2-6.3 và mục 8.8.4.6.4 

– trường dữ liệu OM2-6.4, 

kể từ phiên bản v2.5 

33  

OCD Mã và ngày xảy ra Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 6.5.10.10 trường dữ 

714  
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

liệu  UB-1-16 và mục  

6.5.11.7 trường dữ liệu 

UB-2-7, kể từ phiên bản 

v2.5 

OSD Định nghĩa chuỗi 

trình tự 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 110  

OSP Mã và ngày của 

khoảng thời gian 

xảy ra sự kiện 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.11.8 trường dữ 

liệu UB2-8, kể từ phiên 

bản v2.5 

723  

PIP Đặc quyền trong tổ 

chức của bác sĩ 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 15.4.5.7 trường dữ 

liệu PRA-7, kể từ phiên 

bản v2.5 

 

1413  

PL Địa điểm của cá 

nhân 

 1230 Định danh 

PLN Số giấy phép của 

bác sĩ hoặc số ID 

khác 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 15.4.5.6 trường dữ 

liệu PRA-6, mục 11.6.3.7 

trường dữ liệu PRD-7 và 

mục 11.6.4.7 trường dữ 

liệu CTD-7, kể từ phiên 

bản v2.5 

101  

PN Tên của cá nhân ĐÃ BỊ LOẠI BỎ  Nhân khẩu học 

PPN Tem thời gian của 

người thực hiện 

Tương đương với một loại 

dữ liệu XCN đã kết hợp 

với một loại dữ liệu TS 

2993 Quản lý các hồ 

sơ bệnh án/thông 

tin 

PRL Liên kết với kết quả 

cha 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 4.5.3.26 – trường dữ 

liệu OBR-26 và mục 

7.4.1.26 – trường dữ liệu 

OBR-26, kể từ phiên bản 

v2.5 

755  

PT Loại xử lý  3 Định danh 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

PTA Chính sách loại và 

số lượng 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 6.5.7.29 trường dữ 

liệu IN2-29, kể từ phiên 

bản v2.5 

56  

QIP Danh sách các 

thông số đầu vào 

của truy vấn 

 212 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

QSC Tiêu chí chọn lựa 

truy vấn 

 219 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

RCD Định nghĩa hàng cột  19 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

RFR Khoảng tham chiếu Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 8.8.4.6 – trường dữ 

liệu OM2-6, mục 8.8.4.7 – 

trường dữ liệu OM2-7 và 

mục 8.8.4.8 – trường dữ 

liệu OM2-8, kể từ phiên 

bản v2.5 

352  

RI Khoảng cách giữa 

các lần lặp lại 

 206 Các chuỗi thời 

gian 

RMC Chi trả cho loại 

phòng 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 6.5.7.28 trường dữ 

liệu IN2-28, kể từ phiên 

bản v2.5 

82  

RP Chỉ dẫn tham chiếu  273 Định danh 

RPT Kiểu lặp lại  984  

SAD Địa chỉ đường phố CHỈ xuất hiện trong kiểu 

dữ liệu XAD 

184 Nhân khẩu học 

 

SCV Cặp giá trị phân lớp 

lịch biểu 

Chỉ dành cho dữ liệu xếp 

lịch. Tham khảo chương 

10 

41 Các chuỗi thời 

gian 

SI ID chuỗi  4 Định dạng số 

SN Dạng số có cấu trúc  36 Định dạng số 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

SNM Chuỗi số điện thoại Định nghĩa: Một chuỗi 

bao gồm các ký tự bị giới 

hạn với ký hiệu “+” và các 

chữ số thập phân từ 0 đến 

9. Giống như một chuỗi 

các ký tự, các số 0 dẫn đầu 

luôn được cân nhắc và 

xem xét thận trọng. Chiều 

dài tối đa: Không được 

quy định dành cho loại dữ 

liệu. Có thể được quy định 

trong bối cảnh sử dụng. 

 Định dạng bao 

gồm chữ cái và 

số  

SPD Mô tả chuyên ngành Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 15.4.5.5 trường dữ 

liệu PRA-5, kể từ phiên 

bản  v2.5 

112  

SPS Nguồn mẫu vật xét 

nghiệm 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 4436  

SRT Trình tự sắp xếp  15 Định dạng bao 

gồm chữ cái và 

số 

ST Dữ liệu dạng chuỗi  199 Định dạng bao 

gồm chữ cái và 

số 

TM Thời gian  16 Ngày/Giờ 

TN Số điện thoại ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 199 Nhân khẩu học 

TQ Định thời gian/số 

lượng 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 1209 Các chuỗi thời 

gian 

TS Tem thời gian (mốc 

thời gian) 
ĐÃ BỊ LOẠI BỎ 26 Ngày/Giờ 

TX Dữ liệu dạng văn 

bản 

 65536 Định dạng bao 

gồm chữ cái và 

số  

UVC Mã và số lượng giá 

trị UB 

Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong các 

mục 6.5.10.10 trường dữ 

liệu  UB1-10 và mục 

41  
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

6.5.11.6 trường dữ liệu 

UB2-6, kể từ phiên bản 

v2.5 

VH Thời gian thăm 

khám 

 41 Các truy vấn đã 

được mở rộng 

VID Định danh phiên 

bản 

 973 Định danh 

VR Khoảng giá trị Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 5.10.5.3.11 trường dữ 

liệu QRD-11, kể từ phiên 

bản v2.5 

13  

WVI Định danh kênh Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 7.14.1.3.1 thành phần 

dữ liệu OBX-5.1 với giá 

trị quan sát (*) của trường 

dữ liệu OBX-5 là kiểu dữ 

liệu CD kể từ phiên bản 

v2.5 

22  

WVS Nguồn dạng sóng Thay thế kiểu dữ liệu CM 

đã được sử dụng trong 

mục 7.14.1.4 thành phần 

dữ liệu OBX-5.2 với giá 

trị quan sát (*) của trường 

dữ liệu OBX-5 là kiểu dữ 

liệu chỉ định kể từ phiên 

bản v2.5 

17  

XAD Địa chỉ mở rộng Thay thế loại dữ liệu AD 

kể từ phiên bản v 2.3 

631 Nhân khẩu học 

XCN Số ID phức hợp mở 

rộng và tên cá nhân 

Thay thế loại dữ liệu CN 

kể từ phiên bản v 2.3 

3002 Các giá trị mã 

XON Tên và số ID phức 

hợp mở rộng cho tổ 

chức 

 567 Nhân khẩu học 

XPN Tên cá nhân mở 

rộng 

Thay thế loại dữ liệu PN 

kể từ phiên bản v 2.3 

1103 Nhân khẩu học 

XTN Số viễn thông mở Thay thế loại dữ liệu TN 850 Nhân khẩu học 
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Loại 

dữ liệu 
Tên loại dữ liệu Ghi chú Độ dài Phân nhóm 

rộng kể từ phiên bản v 2.3 

 

2.C.2.357 0441 – Trạng thái đăng ký tiêm chủng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0441 PA TBD TBD PD1-16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0441 – Trạng thái đăng ký tiêm chủng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Đang hoạt động  

I Không hoạt động  

L Không hoạt động – Không theo dõi tiếp (hủy hợp đồng)  

M Không hoạt động – đã chuyển đi hoặc đi chỗ khác (hủy hợp 

đồng) 

 

P Không hoạt động – không hoạt động vĩnh viễn (không kích 

hoạt lại hoặc thêm các nội dung mới vào bệnh án) 

 

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.358 0442 – Mã dịch vụ tại địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0442 InM/PA TBD TBD LOC-9    Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0442 – Mã dịch vụ tại địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Chẩn đoán  

T Liệu pháp điều trị  

P Chăm sóc ban đầu  

E Phòng cấp cứu tai nạn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.359 0443 – Vai trò của nhà cung cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0443 PA TBD TBD ROL-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0443 – Vai trò của nhà cung cấp 

Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

AD Tiếp nhận Trường dữ liệu PV1-17-

Bác sỹ tiếp nhận 

AP Nhà cung cấp phân phối Trường dữ liệu RXA-10-

Nhà cung cấp phân phối 

AT Chăm sóc Trường dữ liệu PV1-7-Bác 

sỹ trực tiếp điều trị 

CLP Nhà cung cấp tập hợp Trường dữ liệu OBR-10-

Định danh người thu thập 

CP Nhà cung cấp tư vấn  

DP Nhà cung cấp cấp phát thuốc Trường dữ liệu RXD-10-

Nhà cung cấp phân phát 

thuốc 

EP Nhà cung cấp nhập thông tin chỉ định Trường dữ liệu ORC-10-

Được nhập bởi (người nhập 

vào) 
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Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

FHCP Chuyên gia chăm sóc sức khỏe gia đình  

IP Nhà cung cấp khởi tạo (như trong danh sách 

thực hiện hoạt động) 

Trường dữ liệu ORC-19-

Được thực hiện bởi (nhà 

cung cấp thực hiện) 

MDIR Giám đốc y khoa Trường dữ liệu OBX-25-

Giám đốc y khoa điều hành 

tổ chức 

OP Nhà cung cấp chỉ định Trường dữ liệu ORC-12-

Nhà cung cấp chỉ định, 

trường dữ liệu OBR-16-nhà 

cung cấp chỉ định, trường 

dữ liệu RXO-14-Mã số 

DEA của nhà cung cấp chỉ 

định, trường dữ liệu RXO-

13-Mã số DEA của nhà 

cung cấp chỉ định, trường 

dữ liệu ORC-24-Địa chỉ 

của nhà cung cấp chỉ định 

PH Dược sĩ (chưa rõ cách phân chia ID của dược 

sĩ/Người thẩm định của nhà cung cấp điều trị) 

Trường dữ liệu RXE-14-ID 

Dược sỹ/ID người xác 

minh của nhà cung cấp điều 

trị 

PP Nhà cung cấp chăm sóc ban đầu  

RO Người có trách nhiệm theo dõi Trường dữ liệu OBX-16-

Người quan sát chịu trách 

nhiệm 

RP Nhà cung cấp giới thiệu Trường dữ liệu PV1-8-Bác 

sỹ giới thiệu đến 

RT Được giới thiệu đến nhà cung cấp  

TR Người ghi bệnh án  

PI Phiên dịch viên chính  

AI Trợ tá/ Phiên dịch viên thay thế  

TN Kỹ thuật viên  

VP Nhà cung cấp thẩm định lại Trường dữ liệu ORC-11-Đã 

được xác minh bởi (người 
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Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

xác minh) 

VPS Nhà cung cấp thuốc có vai trò thẩm định (không 

rõ cách phân loại ID dược sĩ/người thẩm định 

của nhà cung cấp điều trị) 

Trường dữ liệu RXE-14-ID 

Dược sỹ/ID người xác 

minh của nhà cung cấp điều 

trị 

VTS Nhà cung cấp điều trị có vai trò thẩm định 

(không rõ cách phân loại ID dược sĩ/ người thẩm 

định của nhà cung cấp điều trị) 

Trường dữ liệu RXE-14-ID 

Dược sỹ/ID người xác 

minh của nhà cung cấp điều 

trị 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.360 0444 – Trình tự lắp ghép tên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0444 InM TBD TBD PPN-19, XCN-18, 

XPN-11 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0444 – Trình tự lắp ghép tên 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

G Tiền tố tên gọi, tên đệm ở giữa, họ hậu tố  

F Tiền tố họ, tên đệm ở giữa, tên gọi hậu tố  

 

2.C.2.361 0445 – Mã mức độ tin cậy của nhận dạng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0445 PAFM TBD TBD PID-32 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0445 – Mã mức độ tin cậy của nhận dạng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

US Số an sinh xã hội chưa biết/mặc 

định 

 

UD Ngày sinh chưa biết/mặc định  

UA Địa chỉ chưa biết/mặc định  

AL Tên bệnh nhân/biệt danh của cá 

nhân 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7  

 

2.C.2.362 0446 –Mã các chủng loài 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0446 PAFM TBD TBD PID-35 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0446 – Mã các chủng loài 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.363 0447 – Mã nòi giống 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0447 PAFM TBD TBD PID-36 Đã không 

được tán 

đồng kể từ 

phiên bản  

v2.8 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0447 – Mã nòi giống 

Giá trị Mô tả Ghi chú 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 357 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.364 0448 – Ngữ cảnh tên gọi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0448 InM TBD TBD PPN.17, XCN.16, 

XPN.9 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0448 – Ngữ cảnh tên gọi 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.365 0450 – Kiểu sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0450 OO TBD TBD EQP-1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0450 – Kiểu sự kiện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LOG Sự kiện ghi nhật ký (ghi 

vết/ghi log) 

 

SER Sự kiện dịch vụ  

 

2.C.2.366 0451 – Định danh chất  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0451 OO TBD TBD INV-1 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa  0451 – Định danh chất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ALL Đã được sử dụng dành cho việc 

truy vấn tất cả các hạng mục kiểm 

kê 

 

 

Những giá trị này chỉ là những giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải 

được sử dụng trong các bản tin HL7. 

2.C.2.367 0452 – Mã loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0452 PA TBD TBD ORG-6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0452 – Mã loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SUGGESTION Sự phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

ANSI ASC X12,  Cấp độ 1 – Loại  

 

 

2.C.2.368 0453 – Phân loại nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0453 PA TBD TBD ORG-7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0453 – Phân loại nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SUGGESTION Sự phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế 

ANSI ASC X12,  Cấp độ 2 - Sự phân loại  

 

 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 359 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

2.C.2.369 0454 – Lĩnh vực chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0454 PA TBD TBD ORG-8 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0454 – Lĩnh vực chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SUGGESTION Sự phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

ANSI ASC X12, Cấp độ 3 - Sự chuyên môn hóa 

 

 

2.C.2.370 0455 – Mã loại hóa đơn thanh toán 

 Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0455 FM TBD TBD GP1-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0455 – Mã loại hóa đơn thanh toán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.371 0456 – mã thu nhập 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0456 FM TBD TBD GP1-2, FT1-41 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0456 – Mã thu nhập 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.372 0457 – Mã xử lý toàn bộ hóa đơn 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0457 FM TBD TBD GP1-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0457 – Mã xử lý toàn bộ hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Không có hiệu chỉnh nào về hóa đơn  

1 Chỉ xem xét các hiệu chỉnh thực hiện để từ chối 

hoặc bác bỏ hạng mục  

 

2 Hóa đơn nhiều ngày trong đó có một hoặc một số 

ngày bị từ chối hoặc bác bỏ 

 

3 Hóa đơn bị từ chối, bác bỏ, tạm hoãn hoặc trả lại 

cho nhà cung cấp dịch vụ mà chỉ có các hiệu chỉnh 

sau khi thanh toán 

 

4 Hóa đơn bị từ chối, bác bỏ, tạm hoãn hoặc trả về 

cho nhà cung cấp dịch vụ mà chỉ có các hiệu chỉnh 

trước thanh toán 

 

Những giá trị này chỉ là những giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải 

được sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.373 0458 – Mã hiệu chỉnh OCE 

 Bảng siêu dữ liệu  

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0458 FM TBD TBD GP1-3 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0458 – Mã hiệu chỉnh OCE 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Mã chẩn đoán không hợp lệ  

2 Chẩn đoán và độ tuổi có mâu thuẫn  

3 Chẩn đoán và giới tính có mâu thuẫn  

4 Cảnh báo người thanh toán thứ cấp của Medicare  

5 Dùng mã E-code làm lý do thăm khám  

6 Mã thủ tục không hợp lệ  

7 Thủ tục và độ tuổi có mâu thuẫn  

8 Thủ tục và giới tính có mâu thuẫn  

9 Dịch vụ không được bảo hiểm thanh toán  

10 Dịch vụ không được bảo hiểm thanh toán nộp lên để 

xác nhận từ chối (mã tình trạng 21 từ thông tin trong 

phân đoạn tiêu đề về thông tin hóa đơn) 

 

11 Dịch vụ không được bảo hiểm thanh toán được nộp lên 

để rà soát FI (mã tình trạng 20 từ thông tin phân đoạn 

tiêu đề về thông tin hóa đơn) 

 

12 Dịch vụ nghi ngờ được bảo hiểm thanh toán   

13 Thanh toán thêm cho dịch vụ không được  Medicare 

chi trả 

 

14 Mã xác định một địa điểm dịch vụ không bao gồm 

trong OPPS 

 

15 Đơn vị dịch vụ nằm ngoài khoảng của thủ tục  

16 Nhiều thủ tục song phương không có bộ điều chỉnh 50 

(xem phụ lục A) 

 

17 Nhiều thủ thục song phương có bộ điều chỉnh 50 (xem 

phụ lục A) 

 

18 Thủ tục cho bệnh nhân nội trú  

19 Thủ tục loại trừ lẫn nhau không được phép sử dụng 

ngay cả khi có bộ điều chỉnh phù hợp 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

20 Thành phần của một thủ tục hoàn chỉnh không được 

phép sử dụng ngay cả khi có bộ điều chỉnh phù hợp 

 

21 Thăm khám y tế cùng ngày với thủ tục loại “T” hoặc 

“S” không có bộ điều chỉnh 25( xem phụ lục B) 

 

22 Từ bổ sung không hợp lệ  

23 Ngày không hợp lệ  

24 Ngày nằm ngoài khoảng OCE  

25 Tuổi không hợp lệ  

26 Giới tính không hợp lệ  

27 Chỉ có các dịch vụ  phụ được báo cáo  

28 Mã không được Medicare nhận dạng; có mã thay thế 

cho cùng loại dịch vụ 

 

29 Dịch vụ bán trú cho chẩn đoán không liên quan đến sức 

khỏe tâm thần 

 

30 Không đủ dịch vụ trong ngày bán trú  

31 Bán trú vào cùng ngày với ECT hoặc thủ tục loại “T”  

32 Yêu cầu bồi thường cho thời gian bán trú trong 3 ngày 

hoặc ít hơn khi không dùng đủ dịch vụ, hoặc dùng ECT 

hoặc thủ tục quan trọng nào trong ít nhất một ngày 

trong đó 

 

33 Yêu cầu bồi thường cho thời gian bán trú dài hơn 3 

ngày trong đó không đủ số ngày dùng dịch vụ sức khỏe 

tâm thần 

 

34 Yêu cầu bồi thường cho thời gian bán trú kéo dài hơn 3 

ngày với không đủ số ngày đáp ứng các tiêu chí về nằm 

viện bán phần 

 

35 Chỉ cung cấp các dịch vụ về trị liệu hoạt động và/hoặc 

trị liệu vận động 

 

36 Cung cấp nhiều dịch vụ sức khỏe tâm thần vào ngày 

ECT hoặc ngày có thủ tục quan trọng 

 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 363 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

37 Kết thúc thủ tục song phương hoặc kết thúc thủ tục có 

số đơn vị lớn hơn 1 

 

38 Có sự không thống nhất giữa thiết bị được cấy ghép với 

thủ tục cấy ghép 

 

39 Thủ tục loại trừ lẫn nhau được phép sử dụng nếu có từ 

bổ sung phù hợp 

 

40 Thành phần của một thủ tục toàn diện được phép sử 

dụng nếu có từ bổ sung phù hợp 

 

41 Mã doanh thu không hợp lệ  

42 Nhiều lần thăm khám y khoa trong một ngày với cùng 

mã doanh thu mà không có mã tình trạng G0 (xem phụ 

lục B) 

 

Những giá trị này chỉ là những giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải 

được sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.374 0459 – Mã hoạt động hoàn trả chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0459 FM TBD TBD GP2-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0459 – Mã hoạt động hoàn trả chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Việc từ chối hoặc bác bỏ hạng mục OCE 

không bị bỏ qua 

 

1 Việc từ chối hoặc bác bỏ hạng mục OCE 

được bỏ qua 

 

2 Từ chối hạng mục bên ngoài. Hạng mục 

bị từ chối ngay cả khi không có hiệu chỉnh 

OCE 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

3 Bác bỏ hạng mục bên ngoài. Hạng mục bị 

bác bỏ ngay cả khi không có hiệu chỉnh 

OCE 

 

Những giá trị này chỉ là những giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải 

được sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.375 0460 – Mã từ chối hoặc bác bỏ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0460 FM TBD TBD GP2-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0460 – Mã từ chối hoặc bác bỏ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Hạng mục không bị từ chối hoặc bác bỏ  

1 Hạng mục bị từ chối hoặc bác bỏ  

2 Hạng mục nằm trong yêu cầu bồi thường 

nhiều ngày. Hạng mục không bị từ chối 

hoặc bác bỏ, nhưng xảy ra vào ngày đã bị 

từ chối hoặc bác bỏ 

 

Những giá trị này chỉ là những giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải 

được sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.376 0461 – Số giấy phép 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0461 InM/PA TBD TBD LOC-7    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0461 – Số giấy phép 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.377 0462 – Trung tâm chi phí theo địa điểm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0462 InM/PA TBD TBD  LDP-12    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0462 – Trung tâm chi phí theo địa điểm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.378 0463 – Số kiểm kê 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0463 InM/FM TBD TBD CDM-9    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0463 – Số kiểm kê 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị 

đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.379 0464 – ID của cơ sở y tế 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0464 InM/FM TBD TBD PRC-2    Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0464 – ID của cơ sở y tế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.380 0465 – Trình bày Tên/Địa chỉ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0465 InM TBD TBD PPN.16, XAD.11, 

XCN.15, XON.9 

Hoạt động 

 

Bảng HL7 0465 – Trình bày Tên/Địa chỉ  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Chữ tượng hình (ví dụ chữ Kanji)  

A Chữ cái (ví dụ, mặc định hoặc dạng  

byte đơn) 

 

P Phiên âm (ví dụ ASCII, Katakana, 

Hiragana, v.v.) 

 

 

2.C.2.381 0466 – Mã phân loại thanh toán của người bệnh di chuyển được 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0466 FM TBD TBD GP2-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0466 – Mã phân loại thanh toán của người 

bệnh di chuyển được 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

031 Các thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, giải phẫu) 

nha khoa 

 

163 Cắt bỏ/Sinh thiết  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

181 Điều trị ngoài da Mức độ 1  

...   

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

 

2.C.2.382 0467 – Mã điều chỉnh từ bổ nghĩa  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0467 FM TBD TBD GP1-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0467 – Mã điều chỉnh từ bổ nghĩa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Từ bổ nghĩa KHÔNG tồn tại  

1 Tồn tại từ bổ nghĩa, không có lỗi  

2 Từ bổ nghĩa không hợp lệ  

3 Từ bổ nghĩa KHÔNG được chấp nhận để 

sử dụng cho ASC/HOPD 

 

4 Từ bổ nghĩa được chấp nhận dùng cho 

ASC/HOPD, nhưng không phù hợp đối 

với mã 

 

U Không biết mã hiệu chỉnh từ bổ nghĩa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được sử dụng trong các bản tin 

HL7.  

2.C.2.383 0468 – Mã điều chỉnh thanh toán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0468 FM TBD TBD GP2-9 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0468 – Mã điều chỉnh thanh toán 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

1 Không điều chỉnh thanh toán  

2 Điều chỉnh thanh toán cho thuốc hiện tại được chỉ định hoặc thanh 

toán sinh học được áp dụng cho APC (chỉ báo trạng thái G) 

 

3 Điều chỉnh thanh toán thiết bị mới được chỉ định áp dụng cho APC 

(chỉ báo trạng thái H) 

 

4 Điều chỉnh thanh toán cho thuốc mới được chỉ định hoặc thanh toán 

sinh học mới áp dụng cho APC (chỉ báo trạng thái J) 

 

5 Không áp dụng các khoản có thể giảm trừ (danh sách cụ thể các mã 

HCPCS) 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.384 0469 – mã trạng thái đóng gói 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0469 FM TBD TBD GP2-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0469 – Mã trạng thái đóng gói 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

0 Đã không được đóng gói  

1 Dịch vụ trọn gói (chỉ báo trạng thái N, hoặc không có mã HCPCS 

và các mã doanh thu nhất định) 

 

2 Được đóng gói như một phần của chi phí dịch vụ bán trú theo ngày 

hoặc chi phí dịch vụ sức khỏe tâm thần theo ngày 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.385 0470 – Mã loại hoàn trả chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0470 FM TBD TBD GP2-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0470 – Mã loại hoàn trả chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

OPPS Hệ thống thanh toán  tương lai cho bệnh 

nhân ngoại trú  

 

Pckg APC trọn gói  

Lab APC Phòng thí nghiệm lâm sàng   

Thrpy APC Liệu pháp điều trị   

DME Trang thiết bị y tế dùng lâu dài  

EPO Epotein  

Mamm APC Chụp X-quang tuyến vú   

PartH APC Nằm viện bán trú   

Crnl APC Mô giác mạc   

NoPay APC này không được thanh toán  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.386 0471 – Tên truy vấn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0471 InM TBD TBD QPD-1, QAK-3, QID-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0471 – Tên truy vấn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.387 0472 – ID liên kết TQ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0472 OO TBD TBD TQ1-12 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0472 – ID sự liên kết TQ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Đồng bộ Thực hiện đặc điểm kỹ thuật tiếp theo sau lần thực hiện này (ngoại 

trừ trường hợp bị ràng buộc hạn chế bởi các trường dữ liệu sau đây: 

Trường dữ liệu TQ1-7-Ngày/Thời gian bắt đầu và trường dữ liệu 

TQ1-8-Ngày/Thời gian kết thúc). Một đặc điểm kỹ thuật “S” ngụ ý 

rằng chuỗi định thời gian thứ hai theo sau chuỗi định thời gian đầu 

tiên, ví dụ, trong trường hợp một yêu cầu của dịch vụ được đưa ra 

để đo huyết áp theo Q15 phút trong vòng 1 giờ đồng hồ đầu tiên, thì 

sẽ đo huyết áp mỗi 2 giờ đồng hồ cho ngày tiếp theo. 

A Không đồng 

bộ 

Thực hiện đặc điểm kỹ thuật tiếp theo song song với việc thực hiện 

này (ngoại trừ trường hợp khác bị ràng buộc hạn chế bởi các trường 

dữ liệu sau đây: Trường dữ liệu TQ1-7-Ngày/Thời gian bắt đầu và 

trường dữ liệu TQ1-8-Ngày/Thời gian kết thúc). Sự liên kết của “A” 

xác định cụ thể 2 sự chỉ dẫn song song, giống như đôi khi được sử 

dụng trong việc dùng thuốc, ví dụ, thuốc prednisone đã được cấp 1 

viên vào thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và ½ viên vào thứ Ba, thứ Năm, 

thứ Bảy, Chủ Nhật. 

C Thời gian 

phát động 

Thời gian phát động sẽ được sắp xếp theo sau bởi một khoảng thời 

gian hoàn thành dịch vụ. Mã này cho phép thời gian phát động được 

phân biệt giữa thời gian và mức độ ưu tiên mà một dịch vụ nên 

được phát động (ví dụ, máu cần được lấy) và thời gian, mức độ ưu 

tiên cần thiết để một dịch vụ được hoàn thành (ví dụ, các kết quả 

cần được báo cáo) 
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2.C.2.388 0473 – Trạng thái công thức 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0473 InM/OO TBD TBD OM7-22    Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0473 – Trạng thái công thức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

G Quan sát/dịch vụ này theo công thức và đã có 

hướng dẫn 

 

N Quan sát/dịch vụ này không theo công thức  

R Quan sát/dịch vụ này theo công thức, nhưng bị ràng 

buộc hạn chế 

 

Y Quan sát/dịch vụ này theo công thức  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.389 0474 – Loại đơn vị tổ chức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0474 PA TBD TBD ORG-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0474 – Loại đơn vị tổ chức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D Khoa  

F Cơ sở y tế  

U Bộ môn thuộc khoa  

S Khu vực hành chính con  

V Khu vực hành chính  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.390 0475 – Lý do loại chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0475 OO TBD TBD BLG-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0475 – Lý do loại chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

01 Dị ứng  

02 Không dung nạp  

03 Điều trị không thành công  

04 Yêu cầu của bệnh nhân  

05 Không có trường hợp ngoại lệ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.391 0476 – Lý do lặp lại thủ tục do sự cần thiết về mặt y khoa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0476 OO TBD TBD OBR-48, FT1-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0476 – Lý do lặp lại thủ tục do sự cần thiết về 

mặt y khoa  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 
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2.C.2.392 0477 – Bảng liệt kê các chất đã được kiểm soát  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0477 OO TBD TBD RXE-35 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0477 – Bảng liệt kê các chất đã kiểm soát* 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

I Bảng liệt kê I Bao gồm các loại thuốc có khả năng bị lạm dụng cao, hiện 

tại không có chính sách chấp nhận việc sử dụng các loại 

thuốc này tại Hoa Kỳ và việc thiếu an toàn được chấp nhận 

đối với việc sử dụng các loại thuốc này dưới sự giám sát y tế 

II Bảng liệt kê II Bao gồm các loại thuốc đã được chấp nhận hiện tại cho việc 

sử dụng chúng trong phạm vi Hoa Kỳ và có khả năng bị lạm 

dụng cao, với trách nhiệm pháp lý tùy thuộc vào mức độ 

nghiêm trọng của tâm lý hoặc thể chất 

III Bảng liệt kê III Bao gồm các loại thuốc có khả năng bị lạm dụng thấp hơn 

các loại thuốc đã được liệt kê trong bảng liệt kê I và II. Toàn 

bộ các thuốc CS III có được sự chấp nhận cho việc sử dụng 

trong lĩnh vực y khoa tại Hoa Kỳ. 

IV Bảng liệt kê IV Bao gồm các loại thuốc có khả năng bị lạm dụng thấp hơn 

sự lạm dụng của các loại thuốc đã được liệt kê trong bảng 

liệt kê III. Các thuốc CS IV có được sự chấp nhận cho việc 

sử dụng trong lĩnh vực y khoa tại Hoa Kỳ 

V Bảng liệt kê V Bao gồm các loại thuốc có khả năng lạm dụng thấp và đã 

được ràng buộc giới hạn phụ thuộc vào tâm lý hoặc thể chất 

liên quan đến những loại thuốc đã được liệt kê trong bảng 

liệt kê IV và đã được sự chấp thuận cho việc sử dụng chúng 

trong lĩnh vực y khoa tại Hoa Kỳ. 

VI Bảng liệt kê VI Do Bang định nghĩa 

*Tài liệu liệt kê Luật Dược tháng 7 năm 1988 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.393 0478 – Trạng thái công thức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0478 OO TBD TBD RXE-36 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0478 – Trạng thái công thức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Dược chất có trong công thức thuốc  

N Dược chất KHÔNG có trong công thức thuốc  

R Dược chất có trong công thức thuốc, nhưng hạn chế sử 

dụng 

 

G Dược chất có trong công thức thuốc, nhưng sử dụng 

theo hướng dẫn 

 

 

2.C.2.394 0479 – Các dược chất 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0479 OO TBD TBD RXE-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0479 – Các dược chất 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.395 0480 – Các loại chỉ định dược phẩm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0480 OO TBD TBD RXO-27, RXE-44, 

RXD-32, RXG-26, 

RXA-26 

Hoạt động 
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Bảng HL7 0480 – Các loại chỉ định dược phẩm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

M Thuốc Giá trị mặc định. Bao gồm, nhưng không giới hạn 

đối với, các viên nén, viên nang, dạng bột, dạng 

phun bụi dung dịch (thuốc hen suyễn, ..) và các 

sản phẩm dược không dành cho việc tiêm hoặc 

truyền. 

S Các dung dịch IV với dung 

tích lớn 

Bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, TPN, các 

chất phụ gia, các dung dịch và dạng nhỏ giọt 

(thuốc nhỏ mũi, nhỏ mắt, …) 

O Các dung dịch khác theo các 

chỉ định thuốc 

Bao gồm, nhưng không giới hạn đối với, các dung 

dịch truyền tĩnh mạch và dung dịch tiêm 

 

2.C.2.396 0482 – Loại chỉ định/y lệnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0482 OO TBD TBD ORC-29 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0482 – Loại chỉ định 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

I Chỉ định/y lệnh bệnh nhân nội trú  

O Chỉ định/y lệnh bệnh nhân ngoại trú  

 

2.C.2.397 0483 – Phương thức chứng thực 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0483 OO TBD TBD ORC-30 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0483 – Phương thức chứng thực 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EL Điện tử  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

EM Thư điện tử  

FX Fax  

IP Tiếp xúc cá nhân  

MA Thư truyền thống  

PA Giấy tờ  

PH Điện thoại  

RE Phản xạ (hệ thống tự động hóa)  

VC Hội thảo trực tuyến  

VO Giọng nói  

 

2.C.2.398 0484 – Loại cấp phát 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0484 OO TBD TBD RXD-33 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0484 – Loại cấp phát 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Cân bằng số lượng thử nghiệm  

C Cân bằng số lượng thử nghiệm  

N Cấp thuốc ngoài chế độ  

P Cấp mới/Thay mới – Thực hiện đầy đủ  

Q Cấp mới/thay mới – Thực hiện một phần  

R Cấp lại – Thực hiện một phần  

S Cấp lại – Thực hiện toàn phần  

T Mẫu của nhà sản xuất  

Z Số lượng thử nghiệm  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.399 0485 – Các mã mức độ ưu tiên được mở rộng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0485 OO TBD TBD TQ1-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0485 – Các mã mức độ ưu tiên được mở rộng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Ngay lập tức Với mức độ ưu tiên cao nhất 

A Càng sớm càng tốt Thực hiện sau các chỉ định/y lệnh S 

R Thông thường Mặc định 

P Trước phẫu thuật  

C Gọi ngược lại  

T Giới hạn về thời gian Một yêu cầu ngụ ý rằng nó thực sự quan trọng 

để tiến đến gần nhất có thể với thời gian đã 

được yêu cầu, ví dụ một mức đáy ở cấp độ 

chống vi khuẩn 

TS<integer> Giới hạn thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> giây 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

giây 

TM<integer> Giới hạn về thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> phút 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

phút 

TH<integer> Giới hạn về thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> giờ 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

giờ 

TD<integer> Giới hạn về thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> ngày 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

ngày 

TW<integer> Giới hạn về thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> tuần 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

tuần 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

TL<integer> Giới hạn về thời gian 

trong vòng <số 

nguyên> tháng 

Thời gian quan trọng trong vòng <số nguyên> 

tháng 

 

PRN Khi cần  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.400 0487 – Loại mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương 

đương 

Nơi được sử dụng Trạng thái 

0478 OO Mức độ ưu tiên 

cao 

TBD SPM-4 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0487 – Loại mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ABS Áp-xe  

PELVA Áp-xe, khung xương chậu  Tình trạng 

PERIA Áp xe, quanh hậu môn Tình trạng, Áp-xe và một phần cơ thể 

RECTA Áp-xe, trực tràng Tình trạng 

SCROA Áp-xe, bìu dái  Tình trạng 

SUBMA Áp-xe, dưới hàm dưới Tình trạng 

SUBMX Áp xe, dưới hàm trên Tình trạng 

TSTES Áp-xe, tinh hoàn Tình trạng 

AIRS Mẫu thử không khí Môi trường 

ALL  Ghép mô cùng loại nhưng khác gen Mô 

AMP  Cắt cụt Mô 

GASAN Hạ vị, dạ dày Mô 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ASP Dịch hút ra  

ETA Dịch hút ra, nội khí quản Dịch hút ra 

GASA Dịch hút ra, dạ dày Dịch hút ra 

NGASP Dịch hút ra, thông qua đường mũi đến 

dạ dày  

Dịch hút ra 

TASP Dịch hút ra, khí quản Dịch hút ra 

TTRA Dịch hút ra, xuyên khí quản Dịch Hút ra 

AUTP Khám nghiệm tử thi Mô 

BX Sinh thiết Mô 

GSPEC Sinh thiết, dạ dày Mô 

SKBP Sinh thiết, da Mô 

CONE Sinh thiết, cổ tử cung Mô 

BITE Vết cắn Tình trạng 

CBITE Vết cắn, mèo Tình trạng 

DBITE Vết cắn, chó Tình trạng 

HBITE Vết cắn, con người Tình trạng 

IBITE Vết cắn, công trùng Tình trạng 

RBITE Vết cắn, bò sát Tình trạng 

BLEB Mụn nước Tình trạng, dịch/mô 

BLIST Vết bỏng giộp Tình trạng, dịch/mô 

BBL Túi máu Máu 

BPU Đơn vị chế phẩm máu Máu 

HBLUD Máu, khám nghiệm tử thi Máu 

CSVR Máu, máy thu hồi tế bào trong phẫu 

thuật 

Sự truyền máu 

FBLOOD Máu, thai nhi Máu 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

MBLD Máu, kinh nguyệt Máu 

WB Máu, toàn phần Máu 

BOIL Mụn nhọt Tình trạng 

BON Xương  

BOWL Chất chứa trong ruột Tình trạng 

BRTH Khí thở (dùng EXHLD)  

BRSH  Nạo/Quét tế bào Sản phẩm; dụng cụ nạo/quét hoặc chổi 

lấy mẫu (những sản phẩm này đó có thể 

là 2 mục đầu vào riêng biệt giống như 

bàn chải vật lý hoặc một phần từ đó 

cùng với chất đã thu thập được sau khi 

quét sạch một bề mặt) 

EBRUSH Nạo/quét tế bào, thực quản  Sản phẩm 

BRUS Mẫu lấy bằng chổi lấy mẫu Sản phẩm 

GASBR Mẫu lấy bằng chổi lấy mẫu, dạ dày Sản phẩm 

BUB Sưng bạch hạch Tình trạng 

BULLA Bọng nước Tình trạng 

BRN Vết bỏng  

CALC Sỏi thận  

CARBU Nhọt trên mặt Tình trạng 

CAT Ống thông Thiết bị 

CSITE Khu vực chèn ống thông Thiết bị 

CTP Đầu ống thông Thiết bị 

ANGI Đầu ống thông, mạch Thiết bị 

ARTC Đầu ống thông, động mạch Thiết bị 

CVPT Đầu ống thông, CVP Thiết bị 

ETTP Đầu ống thông, khí quản Thiết bị 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 381 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FOLEY Đầu ống thông, ống Foley Thiết bị 

HEMAQ Đầu ống thông, Hemaquit Thiết bị 

HEMO Đầu ống thông, Hemovac Thiết bị 

IDC Đầu ống thông, Indwelling Thiết bị 

INTRD Đầu ống thông, Introducer Thiết bị 

IVCAT Đầu ống thông, IV Thiết bị 

MAHUR Đầu ống thông, Makurkour Thiết bị 

SCLV Đầu ống thông, dưới xương đòn Thiết bị 

SPRP Đầu ống thông, trên khớp mu Thiết bị 

SWGZ Đầu ống thông, Swan Gantz Thiết bị 

VASTIP Đầu ống thông, mạch/ống/quản Thiết bị 

VENT Đầu ống thông, tâm thất Thiết bị 

GROSH Ống thông, Groshong Thiết bị 

HIC   Ống thông, Hickman Thiết bị 

PORTA Ống thông, Porta Thiết bị 

SPRPB Đầu ống thông, trên khớp mu Thiết bị 

TLC Đầu ống thông, loại ba đầu Thiết bị 

CLIPP Mẩu cắt ra Tình trạng 

COL Sữa non  

CNJT Màng kết  

LENS1 Kính áp tròng Thiết bị 

LENS2 Hộp kính sát tròng Thiết bị 

CYST U nang  

BCYST U nang, Baker’s Tình trạng 

ICYST Nang bã nhờn Tình trạng 
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PILOC U nang  lông Tình trạng 

RENALC U nang, thận Tình trạng 

DIA Chất thẩm tán Tình trạng 

DISCHG Chảy mủ Tình trạng 

DIV Túi thừa Tình trạng 

DRN Ống thoát dịch Thiết bị 

HEV Ống thoát dịch, Hemovac Thiết bị 

GTUBE Ống thoát dịch (mở thông dạ dày) Tình trạng 

GASD Ống thoát dịch, dạ dày Tình trạng 

ILEO Ống thoát dịch, thủ thuật mở thông 

ruột hồi 

Tình trạng 

JP Ống thoát dịch, Jackson Pratt Tình trạng 

JEJU Ống thoát dịch, hổng tràng Tình trạng 

NASDR Ống thoát dịch, mũi Tình trạng 

NGAST Ống thoát dịch, xông mũi – dạ dày Tình trạng 

PND Ống thoát dịch, dương vật Tình trạng 

DRNGP Ống thoát dịch, Penrose Tình trạng 

RECT Ống thoát dịch, trực tràng Tình trạng 

SUMP Ống thoát dịch, bình gom Tình trạng 

DRNG Ống thoát dịch, ống Thiết bị 

EARW Ráy tai  

EFFUS Dịch tràn Tình trạng 

ELT Điện cực  

ATTE Môi trường, chứng nhận Môi trường 

AUTOA Môi trường, lọ dùng trong nồi hấp Môi trường 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

AUTOC Môi trường, viên nhộng trong nồi hấp Môi trường 

EFF  Môi trường, nước thải Môi trường 

EEYE Môi trường, nước rửa mắt Môi trường 

EFOD Môi trường, thực phẩm Môi trường 

EISO Môi trường, lồng kính Isolette Môi trường 

EOTH Môi trường, chất khác Môi trường; (Trường hợp chất đã biết 

nhưng không có mã trong bảng mã) 

ESOI Môi trường, đất Môi trường 

ESOS Môi trường, dung dịch (vô trùng) Môi trường 

SPS Môi trường, thẻ bào tử Môi trường 

STER Môi trường, Sterrad Môi trường 

ENVIR Môi trường, chất chưa nhận biết Môi trường 

 WWA Môi trường, nước Môi trường 

DEION Môi trường, nước (khử ion) Môi trường 

 WWT Môi trường, nước (vòi nước) Môi trường 

FAW Môi trường, nước (giếng) Môi trường 

WWO Môi trường, nước (đại dương)  

EWHI Môi trường, xoáy nước Môi trường 

EXUDTE Chất dò rỉ Tình trạng 

FLT Chất lọc  

FIST Lỗ rò  

FLUID Dịch lỏng Dịch 

FGA Dịch lỏng, bụng Dịch  

CSMY Dịch lỏng, ống mở thông bàng quang Dịch  

ACNFLD Dịch lỏng, mụn trứng cá Dịch  
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FLU Dịch lỏng, unsp cơ thể  

CST Dịch lỏng ,u nang Dịch  

HYDC Dịch lỏng, thủy tinh mạc Dịch  

IVFLD Dịch lỏng, IV Dịch  

JNTFLD Dịch lỏng, khớp Dịch  

KIDFLD Dịch lỏng, thận Dịch  

LSAC Dịch lỏng, nang thắt lưng Dịch  

FLD Dịch lỏng, khác Dịch  

PCFL Dịch lỏng, màng tim  

RENC Dịch lỏng, u nang thận Dịch  

FRS Dịch lỏng, đường hô hấp Dịch 

SHUNF Dịch lỏng, ống dẫn Dịch  

SNV Dịch lỏng, hoạt dịch (dịch lỏng khớp)  

GAST Dịch lỏng/chất chứa, dạ dày  

FUR Đinh nhọt Tình trạng 

GAS Khí  

EXG Khí, thở ra (=hơi thở)  

IHG Khí, hít vào  

GENV Âm đạo  

GRAFT Mô ghép Tình trạng 

GRAFTS Chỗ ghép Tình trạng 

POPGS Chỗ ghép, vùng kheo Tình trạng 

POPLG Mô ghép, vùng kheo Tình trạng 

GRANU U hạt Tình trạng 

IMP Mô cấy Thiết bị 
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INFIL Thâm nhiễm Tình trạng 

INS Côn trùng Đối tượng 

IUD Vòng tránh thai Thiết bị (cách sử dụng phổ biến) 

IT Ống đặt nội khí quản  

KELOI Rửa Sản phẩm 

LAVG Rửa, phế quản Sản phẩm 

LAVGG Rửa, dạ dày Sản phẩm 

LAVGP Rửa, màng bụng Sản phẩm 

LAVPG Rửa, trước phế quản Sản phẩm 

LESN Thương tổn Tình trạng 

ORL Thương tổn, miệng Tình trạng (Cách sử dụng phổ biến) 

PENIL Thương tổn, dương vật Tình trạng (Cách sử dụng phổ biến) 

LIQO Chất lỏng, khác  

LIQ Chất lỏng, không xác định  

MASS Khối Tình trạng 

SMM Khối, dưới hàm dưới Tình trạng 

MUCOS Niêm mạc Tình trạng 

MUCUS Dịch nhầy Tình trạng 

NEDL Kim Thiết bị 

NODUL Bướu nhỏ Tình trạng 

CYN Bướu nhỏ, u nang Tình trạng 

ORH Khác  

PACEM Máy trợ tim Thiết bị 

PLAN Nguyên liệu thực vật Đối tượng 

PLAS Huyết thanh Máu 
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PLB Túi huyết thanh Máu 

PPP Huyết thanh, nghèo tiểu cầu Máu 

PRP Huyết thanh, giàu tiểu cầu Máu 

POL Polip Tình trạng 

PROST Thiết bị nhân tạo Thiết bị 

PSC U nang giả Tình trạng 

PUS Mủ  

PUST Mủ Tình trạng 

PUSFR Mụn mủ Tình trạng 

QC3 Kiểm soát chất lượng Môi trường 

RES Đường hô hấp Tình trạng (không xác định) 

SAL Nước bọt  

FSCLP Da đầu, thai nhi Tình trạng 

CSCR Vết cào, mèo Tình trạng 

SECRE Chất bài tiết Dịch/Chất bài tiết 

NSECR Chất bài tiết, mũi Tình trạng 

SER Huyết thanh  

ASERU Huyết thanh, cấp tính Máu 

CSERU Huyết thanh, đang hồi sức Máu 

PLEVS Huyết thanh, mức đỉnh Máu 

TSERU Huyết thanh, mức đáy Máu 

SHUNT Ống dẫn Tình trạng 

EXS Ống dẫn, bên ngoài Tình trạng 

SITE Khu vực Vị trí/Vùng/khu vực 

CVPS Khu vực, CVP Vị trí/Vùng/khu vực 
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INCI Khu vực, rạch/phẫu thuật Vị trí/Vùng/khu vực 

NGS Khu vực, mũi/dạ dày Vị trí/Vùng/khu vực 

NEPH Khu vực, mở thông thân Vị trí/Vùng/khu vực 

PIS Khu vực, cấy máy trợ tim Vị trí/Vùng/khu vực 

PDSIT Khu vực, thẩm tách màng bụng Vị trí/Vùng/khu vực 

PDTS Khu vực, ống thẩm tách màng bụng Vị trí/Vùng/khu vực 

PINS Khu vực, ghim chốt Vị trí/Vùng/khu vực 

POPLV Khu vực, tĩnh mạch kheo Vị trí/Vùng/khu vực 

SHU Khu vực, ống dẫn Vị trí/Vùng/khu vực 

TRAC Khu vực, phẫu thuật mở khí quản Vị trí/Vùng/khu vực 

SKN Da  

TZANC Vết bẩn trên vùng loét của da, tế bào 

Tzanck (tế bào khổng lồ đa nhân) 

 

GSOL Dung dịch, phẫu thuật mở thông dạ 

dày 

Sản phẩm 

ILLEG Nguồn mẫu vật không đọc được  

OTH Nguồn khác  

UDENT Nguồn không nhận định được  

USPEC Nguồn không xác định  

SPRM Tinh trùng  

SPT Đờm dãi  

SPTC Đờm dãi - ho  

SPTT Đờm dãi – hút từ khí quản  

DCS Đờm dãi, ho nặng Tình trạng 

SPUTIN Đờm dãi, bị kích thích  Tình trạng 

SPUT1 Đờm dãi, mô phỏng Tình trạng 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SPUTSP Đờm dãi, tự sinh Tình trạng 

STONE Sỏi thận Tình trạng 

STL Phân  

SUP Rút (nước tiểu) trên mu Sản phẩm 

SUTUR Đường khâu Đối tượng 

TISS Mô  

TISU Mô, chỗ loét  

ACNE Mô, mụn trứng cá Mô 

HERNI Mô, thoát vị Mô 

SCAR Mô, sẹo Mô 

TRANS Chất rỉ ra Tình trạng 

ETTUB Ống, nội khí quản Thiết bị 

GT  Ống, dạ dày Thiết bị 

TUBES Ống Thiết bị 

IVTIP Đầu ống, IV Thiết bị 

TUMOR Khối u Tình trạng 

DEC Chỗ loét, tư thế nằm Tình trạng 

UR Nước tiểu  

URT Ống thông tiểu  

URC Mẫu nước tiểu sạch  

URINB Nước tiểu, rửa bàng quang Tình trạng 

URINC Nước tiểu, lấy qua ống thông Tình trạng 

USCOP Nước tiểu, mở thông bàng quang Tình trạng 

URINM Nước tiểu, giữa dòng Tình trạng 

URINN Nước tiểu, mở thông thận Tình trạng 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

URINP Nước tiểu, túi hứng Thiết bị 

RANDU Nước tiểu, ngẫu nhiên Tình trạng 

VITF Dịch lỏng dạng thủy tinh  

VOM Chất nôn  

WRT Mụn cơm Mô 

WASH Rửa Sản phẩm 

WASI Rửa, ví dụ rửa phế quản Sản phẩm 

WAT Nước  

WEN U lành Mô 

WICK Bấc  

WORM Giun Đối tượng 

WND Vết thương  

WNDA Áp xe vết thương  

WNDD Thoát dịch vết thương  

WNDE Dịch tiết vết thương  

PUNCT Vết thương, đâm/chích Tình trạng 

 

2.C.2.401 0488 – Phương thức thu thập mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0488 OO TBD TBD SPM-7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0488 – Phương thức thu thập mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FNA Chọc hút bằng kim nhỏ  

PNA Chọc động mạch  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

BIO Sinh thiết  

BCAE Cấy trùng máu, lọ hiếu khí  

BCAN Cây trùng máu, lọ kỵ khí  

BCPD Cấy trùng máu, lọ cho bệnh nhi  

CAP Mẫu mao dẫn  

CATH Lấy bằng ống thông  

EPLA Môi trường, đĩa  

ESWA Môi trường, gạc  

LNA Ống thống, động mạch  

CVP Ống thông, CVP  

LNV Ống thông, tĩnh mạch  

MARTL Martin-Lewis Agar  

ML11 Mod. Martin-Lewis Agar  

PACE Pace, Gen-Probe  

PIN Lấy mẫu giun kim  

KOFFP Đĩa, ho  

MLP Đĩa, Martin-Lewis  

NYP Đĩa, New York City  

TMP Đĩa, Thayer-Martin  

ANP Đĩa, kỵ khí  

BAP Đĩa, thạch máu  

PRIME Bơm kích thích  

PUMP Mẫu bơm  

QC5 Kiểm soát chất lượng cho vi 

sinh 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SCLP Da đầu, tĩnh mạch thai nhi  

SCRAPS Nạo  

SHA Cạo  

SWA Dùng bông tăm  

SWD Dùng bông tăm, có đầu bằng sợi 

dacron 

 

WOOD Dùng bông tăm, thân gỗ  

TMOT Môi trường vận chuyển  

TMAN Môi trường vận chuyển, yếm 

khí 

 

TMCH Môi trường vận chuyển, virut 

Chlamydia 

 

TMM4 Môi trường vận chuyển, M4  

TMMY Môi trường vận chuyển, 

mycoplasma 

 

TMPV Môi trường vận chuyển, PVA  

TMSC Môi trường vận chuyển, cấy 

phân 

 

TMUP Môi trường vận chuyển, 

ureaplasma 

 

TMVI Môi trường vận chuyển, vi rút  

VENIP Chọc chích tĩnh mạch  

 

2.C.2.402 0489 – Các  mã rủi ro 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0489 OO TBD TBD SPM-16, PAC-8 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0489 – Các mã rủi ro 

Mã Mô tả Ghi chú/Lưu ý cách sử dụng/ ĐỊnh nghĩa 

BIO Sinh học Những mối nguy hiểm liên quan đến nguyên liệu/vật chất 

sinh học thông thường. Nghĩa là, tiềm ẩn nguy cơ của việc 

nhiễm khuẩn chưa biết được. Các vật chất sinh học thông 

thường sống cùng với các chủ thể. 

COR Ăn mòn Vật chất bị ăn mòn và có thể là nguyên nhân gây ra chấn 

thương nghiêm trọng đối với da, màng nhầy và mắt. Tránh 

bất kỳ việc tiếp xúc không an toàn (không được bảo vệ) 

ESC Rủi ro bỏ trốn Thực thể có rủi ro/nguy cơ thoát ra từ thùng chứa hoặc 

việc kiểm soát 

AGG Hung hãn Một mối nguy hiểm có thể liên quan với các chủ thể sống 

cụ thể, bao gồm cả con người 

IFL Vật liệu nguy hiểm 

dễ cháy nổ 

Vật chất có nguy cơ cháy/hỏa hoạn cao và trong nhiều hỗn 

hợp cụ thể(tiếp xúc với không khí) có thể dẫn tới cháy nổ. 

Tránh xa lửa, tia lửa và sức nóng quá mức. 

EXP Nổ Vật chất là một hỗn hợp nổ. Tránh xa tia lửa, lửa và nhiệt 

INF Vật liệu nguy hiểm 

dễ lây nhiễm 

Nguyên liệu/Vật chất đã được biết là có khả năng lây 

nhiễm với các vi sinh vật gây bệnh cho con người. Những 

người xử lý vật chất/nguyên liệu này cần phải có biện pháp 

phòng ngừa để bảo vệ mình 

BHZ Mối nguy hại sinh 

học 

Nguyên liệu/Vật chất chứa các loại vi sinh vật có khả năng 

là mối nguy hiểm đối với môi trường. Phải được xử lý đặc 

biệt cẩn thận 

INJ Nguy hại gây thương 

tích 

Nguyên liệu/Vật chất là chất rắn và sắc nhọn (ví dụ, ống 

thông dò). Bỏ chúng vào thùng đựng cứng 

POI Chất độc Nguyên liệu/Vật chất là chất độc đối với con người 

và/hoặc động vật. Việc xử lý đặc biệt là phải mang ra khỏi 

tổ chức, thậm chí là số lượng nhỏ 

RAD Phóng xạ Nguyên liệu/Vật chất là một nguồn phóng xạ ion hóa và 

cần phải được xử lý với sự cẩn trọng đặc biệt để tránh gây 

tổn thương cho người xử lý và để ngăn chặn các mối nguy 

hiểm với môi trường. 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.403 0490 – Lý do loại bỏ/từ chối mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0490 OO TBD TBD SPM-21 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0490 – Lý do loại bỏ/từ chối mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EX Hết hạn  

QS Số lượng không đủ  

RB Lọ chứa bị vỡ  

RC Bị vón cục  

RD Thiếu ngày lấy mẫu  

RA Thiếu số ID của bệnh nhân  

RE Thiếu tên bệnh nhân  

RH Tan máu  

RI Có vấn đề về nhận dạng  

RM Nhãn dán  

RN Nhiễm bẩn  

RP Thiếu ID của người trích máu  

RR Lưu trữ không phù hợp  

RS Viết sai chính tả tên  

 

2.C.2.404 0491 – Chất lượng mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0491 OO TBD TBD SPM-22 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0491 – Chất lượng mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Rất tốt  

G Tốt  

F Trung bình  

P Kém  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.405 0492 – Sự phù hợp của mẫu xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0492 OO TBD TBD SPM-23 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0492 – Sự phù hợp của mẫu xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Được ưa chuộng  

A Phù hợp  

I Không phù hợp  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.406 0493 – Tình trạng của mẫu vật xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0493 OO TBD TBD SPM-24 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0493 – Tình trạng của mẫu vật xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

AUT Tự phân giải  

CLOT Vón cục  

CON Nhiễm bẩn  

COOL Mát  

FROZ Đóng băng  

HEM Tan máu  

LIVE Tươi  

ROOM Nhiệt độ phòng  

SNR Chưa nhận được mẫu Không được tán đồng 

trong phiên bản v2.8 

CFU Đã ly tâm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.407 0494 – Vai trò của mẫu vật xét nghiệm con (được lấy từ mẫu vật 

xét nghiệm gốc) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0494 OO TBD TBD SPM-29 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0494 HL7 – Vai trò của mẫu xét nghiệm con (được lấy từ mẫu xét 

nghiệm gốc) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Mẫu con đại diện  

C Thành phần  

M Có điều chỉnh từ mẫu xét nghiệm gốc  
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2.C.2.408 0495 – Từ bổ sung vị trí/khu vực/vùng trên cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0495 OO TBD TBD RXR-6 Hoạt động 

Trong trường hợp sử dụng cùng với Bảng HL7 0550 – Các phần/bộ 

phận trên cơ thể. Không được sử dụng cùng với Bảng HL7 0163 – Vị 

trí/Vùng/Khu vực trên cơ thể 

Bảng HL7 0495 – Từ bổ nghĩa vùng/vị trí/khu vực trên cơ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ANT Ở phía trước  

BIL Ở hai bên  

DIS Ngoại biên  

EXT Bên ngoài  

LAT Ở bên  

L Bên trái  

LOW Ở dưới  

MED Ở giữa  

POS Ở đằng sau  

PRO Ở gần  

LLQ Góc phần tư, bên trái phía dưới  

LUQ Góc phần tư, bên trái phía trên  

RLQ Góc phần tư, bên phải phía dưới  

RUQ Góc phần tư, bên phải phía trên  

R Bên phải  

UPP Phía trên  
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2.C.2.409 0496 – Loại chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0496 StrucDoc TBD TBD TXA:2; CON:2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0496 – Loại chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

001 
Công bố thông tin/MR/Cho phép 

tiết lộ thông tin y tế được bảo vệ 
Công bố Thông tin/Tiết lộ 

002 
Thủ tục y khoa (xâm nhập vào cơ 

thể) 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

003 
Giấy chấp nhận thông báo sử dụng 

thông tin cá nhân 
Báo nhận/Thông báo 

004 Nạo phá thai 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

005 Nạo phá thai/Dùng Laminaria 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

006 Thuốc Accutane – Thông tin 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

007 Thuốc Accutane – Phụ nữ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

008 
Thông báo trước cho người thụ 

hưởng 
Báo nhận/ Thông báo 

009 Sàng lọc AFP (Alpha Fetoprotein) 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

010 
Chọc dò màng ối (chấp thuận và từ 

chối) 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

011 
Hiến tặng bộ phận cơ thể (hiến 

tạng) 
Quản trị 

012 Gây mê – Các biến chứng 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

013 Gây mê – Bảng câu hỏi 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

014 Chụp động mạch vành 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

015 Tạo hình động mạch 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

016 Thuốc chống ung thư 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

017 Thuốc chống rối loạn thần kinh 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

018 Chụp X-quang khớp 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

019 Khám nghiệm tử thi Quản trị 

020 Trị liệu AZT 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

021 Dẫn lưu mật 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

022 Lấy sỏi mật 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

023 Sinh thiết 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

024 Xét nghiệm thời gian chảy máu 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

025 Chụp X-quang phế quản 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

026 Thông tim 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

027 Chụp hình động mạch vành 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

028 
“”     “” không có khả năng phẫu 

thuật 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

029 
Phẫu thuật đục thủy tinh thể/cấy 

thủy tinh thể được FDA chấp thuận 
Điều trị y khoa/Thủ thuật 

030 
Phẫu thuật đục thủy tinh thể/cấy 

thủy tinh thể thử nghiệm 
Điều trị y khoa/Thủ thuật 
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031 Chủng ngừa dịch tả Điều trị y khoa/Thủ thuật 

032 Sàng lọc cholesterol Điều trị y khoa/Thủ thuật 

033 Cắt bao quy đầu – Trẻ sơ sinh Điều trị y khoa/Thủ thuật 

034 Soi ruột kết Điều trị y khoa/Thủ thuật 

035 Kính áp tròng Điều trị y khoa/Thủ thuật 

036 Chụp CT – Cổ tử cung & thắt lưng Điều trị y khoa/Thủ thuật 

037 
Chụp CT có tiêm chất cản quang 

vào mạch 

Medical Treatment/ Procedure 

Điều trị y khoa/Thủ thuật 

038 Lấy mẫu CVS (Chorionic Villus) Điều trị y khoa/Thủ thuật 

039 Mở thông bàng quang 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

040 Chủng ngừa dịch tả 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

041 
Tiết lộ thông tin y tế được giữ kín 

cho gia đình/bạn bè 
Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

042 D&C và cắt bỏ phần tử cung 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

043 Chụp X-quang tuyến lệ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

044 Đồng vị chẩn đoán 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

045 Thoát dịch áp-xe Điều trị y khoa/Thủ thuật 

046 Sàng lọc thuốc 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

047 
Theo dõi điện tử quá trình chuyển 

dạ - Từ chối 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

048 Sinh thiết niêm mạc tử cung Điều trị y khoa/Thủ thuật 

049 
Nội soi/Nội soi mạch trướng thực 

quản 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 
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050 ERCP 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

051 
Tiếp xúc bệnh truyền nhiễm có báo 

cáo 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

052 Phiên bản bên ngoài 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

053 Chụp mạch máu huỳnh quang 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

054 Hepatitis B – Chấp thuận/từ chối 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

055 Huyết đồ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

056 
Xét nghiệm HIV – Chấp thuận/Từ 

chối 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

057 Xét nghiệm HIV – Tiết lộ thông tin 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

058 Xét nghiệm HIV- Trước sinh 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

059 
Chương trình điều trị IV (tiêm/ 

truyền tĩnh mạch) tại nhà 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

060 
Chương trình điều trị ngoài đường 

tiêu hóa tại nhà 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

061 Cắt bỏ tử cung 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

062 Chụp cản quang tử cung vòi trứng 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

063 Phiếu tiêm/Chấp thuận 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

064 Vòng tránh thai 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

065 Vòng tránh thai/triệt sản 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

066 Truyền trong mạch thuốc Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 
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Streptokinase/Urokinase phẫu thuật) 

067 Chụp đường mật truyền tĩnh mạch 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

068 
Chụp mạch số hóa qua đường tĩnh 

mạch 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

069 Quản trị iot 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

070 ISG 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

071 IVP 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

072 Ngưng kết quang học laze 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

073 Điều trị bằng laze Điều trị y khoa/Thủ thuật 

074 Liti cacbonat 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

075 Sinh thiết gan 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

076 Chọc ống sống thắt lưng Điều trị y khoa/Thủ thuật 

077 Chụp mạch bạch huyết 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

078 Các thuốc ức chế oxid monoamin 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

079 
Vấn đề về sức khỏe, tâm thần 

và/hoặc nghiệm thuốc/rượu 
Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

080 Điều trị y khoa – từ chối Quản trị 

081 Thuốc tránh thai khẩn cấp 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

082 MRI – người lớn 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

083 MRI – bệnh nhi 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 
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084 Tủy đồ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

085 Sinh thiết bằng kim chọc 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

086 Sinh thiết phổi bằng kim chọc 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

087 Điều trị trẻ sơ sinh và cho ra viện 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

088 
Cấy que tránh thai dưới da 

Norplant 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

089 Phẫu thuật, gây mê, truyền máu 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

090 Ngừa thai đường miệng 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

091 Hiến tạng Quản trị 

092 
Giấy phép, giấy chấp thuận của 

bệnh nhân 
Quản trị 

093 
Giấy cho phép điều trị, ra viện & 

nhập viện 
Quản trị 

094 Tiêm chích vào dương vật 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

095 Thủ thuật tán sỏi thận qua da 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

096 Chụp đường mật xuyên gan qua da 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

097 Ảnh Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

098 Ảnh – nhân viên Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

099 Ảnh – nghiên cứu y tế Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

100 Ảnh – báo chí Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

101 
Tiếp nhận bệnh nhân tâm thần – 

thân nhân 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 
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102 
Thông tin về tình trạng tâm thần 

trong thời gian nội trú 
Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

103 Công bố thông tin Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

104 Thủ tục chụp x-quang 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

105 Từ chối điều trị Quản trị 

106 Xử lý xác Quản trị 

107 Xử lý chi khi bị cắt bỏ Quản trị 

108 Globulin miễn dịch Rh 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

109 
Các quyền lợi của người tham gia 

nghiên cứu y tế 
Quản trị 

110 
Đề nghị hạn chế truy cập/tiết lộ 

bệnh án/thông tin y tế được bảo vệ 
Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

111 Đề nghị được nặc danh Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 

112 Miễn đeo dây bảo hiểm Quản trị 

113 Chụp X-quang ống nước bọt 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

114 Soi đại tràng sigma 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

115 
Triệt sản – Gây mê & các dịch vụ y 

tế 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

116 Triệt sản – Do liên bang tài trợ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

117 Triệt sản – Nữ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

118 Triệt sản – Soi bụng/Pomeroy 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

119 
Triệt sản – Nguồn tài trợ khác liên 

bang 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

120 Triệt sản – Thứ phát Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 
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phẫu thuật) 

121 Thuốc an thần 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

122 Chuyển viện – xác nhận 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

123 Chuyển viện – cho phép 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

124 Chứng nhận chuyển viện – Bác sĩ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

125 Đề nghị chuyển viện/cho ra viện 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

126 Chuyển viện không vì lý do y tế 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

127 Chuyển liên khoa – trẻ sơ sinh 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

128 Từ chối chuyển viện 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

129 
Từ chối chuyển viện để điều trị 

thêm 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

130 
Thử nghiệm chạy trên băng chuyền 

& EKG 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

131 
Thử nghiệm chạy trên băng 

chuyền, Thallium-201 

Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

132 Thương hàn 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

133 Sử dụng thiết bị đang thử nghiệm 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

134 Sử dụng thuốc đang thử nghiệm 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

135 Tĩnh mạch đồ 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

136 Quay video Phát hành thông tin/Tiết lộ thông tin 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

1137 X-quang bàng quang – Sự bài tiết 
Điều trị y khoa/Thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, 

phẫu thuật) 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.410 0497 – Phương thức chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0497 StrucDoc TBD TBD TXA:10; CON:10 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0497 – Phương thức chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

V Bằng lời nói  

W Bằng văn bản  

T Qua điện thoại  

 

2.C.2.411 0498 – Tình trạng chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0498 StrucDoc TBD TBD TXA:11; CON:11 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0498 – Tình trạng chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Hiệu lực – Đã được chấp thuận  

L Hạn chế – Đã được chấp thuận nhưng có ràng buộc hạn chế  

R Từ chối – Từ chối chấp thuận  

P Tạm chờ – Chưa xin được sự chấp thuận  

X Hủy bỏ – Ban đầu đã có chấp thuận, nhưng sau đó chấp thuận  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

đã bị hủy bỏ 

B Bỏ qua (không xin sự chấp thuận)  

 

2.C.2.412 0499– Lý do bỏ qua việc xin chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0499 StrucDoc TBD TBD CON:20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0499 – Lý do bỏ qua việc xin chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Cấp cứu  

PJ Việc đánh giá chuyên môn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.413 0500 – Mức độ tiết lộ sự chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0500 StrucDoc TBD TBD CON:21 Hoạt động 

Bảng HL7 0500 – Mức độ tiết lộ sự chấp thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Được tiết lộ hoàn toàn  

P Tiết lộ một phần  

N Không tiết lộ  
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2.C.2.414 0501 – Lý do không được phép tiết lộ sự chấp thuận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0501 StrucDoc TBD TBD CON:22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0501 – Lý do không được phép tiết lộ sự chấp 

thuận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Lý do cấp cứu  

RX Lý do riêng tư Rx  

PR Do yêu cầu của bệnh nhân  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.415 0502 – Lý do người chấp thuận không phải chủ thể điều trị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0502 StrucDoc TBD TBD CON:23 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0502 – Lý do người chấp thuận không phải chủ 

thể điều trị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MIN Đối tượng là trẻ em  

NC Đối tượng không có khả năng đưa ý kiến chấp thuận  

LM Theo quy định của pháp luật  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.416 0503 – Cờ hiệu Trình tự/các kết quả 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0503 OO TBD TBD TQ2-2 Hoạt 

động 

 

Bảng HL7 0503 HL7 – Cờ hiệu Trình tự/Các kết quả 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

S Theo trình tự  

C Theo chu kỳ Đã được sử dụng để chỉ ra một chu kỳ lặp lại của 

các yêu cầu dịch vụ; Ví dụ, các dung dịch truyền 

tĩnh mạch riêng biệt đã được sử dụng trong một 

chu kỳ tuần hoàn (a.k.a. “Thay thế IV”). Giá trị 

này có thể tương thích với việc liên kết các yêu 

cầu dịch vụ riêng biệt hoặc với toàn bộ các thành  

phần yêu cầu dịch vụ theo chu kỳ trong một yêu 

cầu dịch vụ đơn lẻ. Như vậy, giá trị có thể tương 

thích với các bản tin Cha – Con hoặc một bản tin 

yêu cầu dịch vụ đơn lẻ để giao tiếp và truyền 

thông chuỗi của các yêu cầu dịch vụ 

R Giữ chỗ trước để dùng trong 

tương lai 

 

 

2.C.2.417 0504 – Mã tình trạng trình tự 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0504 OO TBD TBD TQ2-6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0504 – Mã tình trạng trình tự  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EE Kết thúc các yêu cầu dịch vụ liên quan, kết thúc yêu 

cầu dịch vụ hiện tại 

 

ES Kết thúc các yêu cầu dịch vụ liên quan, bắt đầu yêu 

cầu dịch vụ hiện tại 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SS Bắt đầu các yêu cầu dịch vụ liên quan, bắt đầu yêu cầu 

dịch vụ hiện tại 

 

SE Bắt đầu yêu cầu dịch vụ liên quan, kết thúc yêu cầu 

dịch vụ hiện tại 

 

 

2.C.2.418 0505 – Chỉ báo bắt đầu/thoát khỏi chu kỳ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0505 OO TBD TBD TQ2-7 Hoạt 

động 

 

Bảng HL7 0505 – Chỉ báo bắt đầu/thoát khỏi chu kỳ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

* Yêu cầu dịch vụ đầu tiên trong 

nhóm chu kỳ 

 

# Yêu cầu dịch vụ cuối cùng trong 

nhóm chu kỳ 

 

 

2.C.2.419 0506 – Mối quan hệ yêu cầu dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0506 OO TBD TBD TQ2-10 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0506 – Mối quan hệ yêu cầu dịch vụ 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

N Đặc quyền của 

y tá 

Nơi một tập hợp của hai hoặc nhiều các chỉ định tồn tại và y tá, 

hoặc những người cung cấp dịch vụ chăm sóc khác, có đặc quyền 

lựa chọn chỉ định sẽ được thực thi tại một điểm thời gian cụ thể. 

Ví dụ,  

Milk of Magnesia PO 30 ml qhs (trong thời gian nằm trên giường 

bệnh) 
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Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

 Dulcolax Supp R @ hs prn 

 Colace 100 mg capsule PO bid  

Y tá sẽ quản lý MOM, nhưng có thể bổ sung Colace và cũng có 

thể chuyển Ducolax Supp khi cần thiết để đẩy mạnh và duy trì sự 

đều đặn 

C Tổng hợp Một hợp chất là một chỉ định không được dự kiến trước có thể 

được tạo ra nhiều loại thuốc. Ví dụ, nhiều bệnh viện đã xây dựng 

một hạng mục tiêu chuẩn được gọi là “nước súc miệng kỳ diệu”. 

Hạng mục này được chỉ định theo phương pháp điều trị của bác sỹ. 

Các hạng mục không được chuẩn bị trước sẽ bao gồm nhiều sản 

phẩm, chẳng hạn như Maalox, Benadryl, Xylocaine, vv. Chúng sẽ 

được trộn lẫn với nhau và sẽ được cấp phát trong một lọ chứa đơn 

lẻ. 

T Giảm dần Một chỉ định giảm dần liều thuốc là một loại thuốc giống như 

loại thuốc đã được sử dụng, nhưng nó có liều dùng giảm dần theo 

một số ngày nhất định. 

Ví dụ, thuốc Decadron 0.5mg thường được chỉ định theo phương 

thức này. Chỉ định sẽ trông giống như trình bày dưới đây: 

  Decadron 0.5 mg qid (4 lần một ngày) cho 2 ngày, sau đó 

 Decadron 0.5 mg tid (3 lần một ngày) cho 2 ngày, sau đó 

 Decadron 0.5 mg bid (2 lần một ngày) cho 2 ngày, sau đó 

 Decadron 0.5 mg qd (hàng ngày) cho 2 ngày, sau đó dừng 

dùng thuốc.     

E Loại trừ lẫn 

nhau 

Một chỉ định dành riêng loại trừ là một chỉ định mà chỉ một trong 

nhiều hạng mục sẽ được thực thi tại bất kỳ lúc nào theo một liều 

lượng. Y tá có thể lựa chọn giữa các sự thay thế, nhưng chỉ nên 

cho một trong số chúng. Một ví dụ minh họa cụ thể: Phenergan 25 

mg PO, IM hoặc R q6h prn (thuốc dạng uống, thuốc dạng tiêm 

dưới cơ, hoặc thuốc dạng đặt trong trực tràng mỗi 6 giờ khi cần 

thiết). 

S Đồng thời Một chỉ định đồng thời là 2 hoặc nhiều loại thuốc được chỉ định 

để cấp phát cho bệnh nhân trong cùng một khoảng thời gian. Một 

ví dụ phổ biến của trường hợp này là thuốc Demerol và Phenergan 

(thuốc Phenergan được cấp phát cùng với thuốc Demerol đểm 

kiểm soát triệu chứng buồn nôn mà có thể do thuốc Demerol gây 

ra). Chỉ định có thể được minh họa như sau: Thuốc Demerol 50 

mg IM cùng với thuốc Phenergan 25 mg IM q4h prn (cách nhau 4 

tiếng khi cần thiết) 
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2.C.2.420 0507 – Xử lý kết quả quan sát 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0507 OO TBD TBD OBR-49 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0507 – Xử lý kết quả quan sát 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Chụp phim với bệnh nhân  

N Thông báo nhà cung cấp khi sẵn sàng  

A Cảnh báo nhà cung cấp trong trường hợp xảy 

ra bất thường 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.421 0508 – Các yêu cầu xử lý chế phẩm máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0508 OO TBD TBD BPO-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0508 – Các yêu cầu xử lý chế phẩm máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LR Giảm bạch cầu  

IR Chiếu xạ  

CS Không nhiễm CMV  

FR Đơn vị tươi mới  

AU Đơn vị tự sinh  

DI Đơn vị trực tiếp  

HL So khớp HLA  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CM Âm tính CMV  

HB Âm tính với Hemoglobin S  

WA Đã được rửa  

IG Thiếu IgA  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.422 0509 – chỉ dẫn cách sử dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0509 OO TBD TBD BPO-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0509 – Chỉ dẫn cách sử dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.423 0510 – Tình trạng cấp phát chế phẩm máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0510 OO TBD TBD BPX-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0510 – Tình trạng cấp phát chế phẩm máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RI Đã nhận vào kho (cho bệnh nhân cụ thể) Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

RD Đã được dự trữ và sẵn sàng cấp phát Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

RS Đã dự trữ (đã yêu cầu và sản phẩm đã 

được phân bổ cho bệnh nhân) 

Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

RE Đã giải phóng (không còn phân bổ cho 

bệnh nhân) 

Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận yêu cầu hoặc 

người/bộ phận thực hiện 

DS Đã cấp phát đến địa điểm của bệnh nhân Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

RA Được gửi lại mà chưa sử dụng/không cần 

nữa 

Trạng thái đã xác định bởi bộ 

điền đầy 

RL Được gửi lại mà chưa sử dụng/được tạo 

liên kết với bệnh nhân để sử dụng sau 

này 

Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

WA Bị bỏ đi (sản phẩm không dùng được 

nữa) 

Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

PT Dự đoán đã truyền (cấp phát và không trả 

lại) 

Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

CR Giải phóng vào kho chung Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận thực hiện 

RQ Yêu cầu cấp phát sản phẩm máu Trạng thái đã được xác định bởi 

người/bộ phận yêu cầu (ra chỉ 

định/y lệnh) 

 

2.C.2.424 0511 – Diễn giải các mã trạng thái quan sát BP 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0511 OO TBD TBD BPX-3, BTX-12 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0511 – Diễn giải các mã trạng thái quan sát BP 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

C Bản ghi ghi chèn là bản chỉnh sửa chính xác và do 

đó thay thế cho tình trạng cuối cùng 
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Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

D Xóa bản ghi BPX  

F Tình trạng cuối cùng; chỉ có thể thay đổi bằng tình 

trạng chỉnh sửa chính xác 

 

O Chỉ mô tả chi tiết chỉ định (không có tình trạng)  

P Tình trạng sơ bộ  

W Công bố bản gốc là sai, ví dụ, truyền sai cho bệnh 

nhân khác 

 

 

2.C.2.425 0512 – Sản phẩm dành cho thương mại 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0512 OO TBD TBD BPX-8, BTX-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0512 – Sản phẩm dành cho thương mại 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị 

đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.426 0513 – Trạng thái cấp phát/truyền sản phẩm máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0513 OO TBD TBD BTX-13 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0513 – Trạng thái cấp phát/truyền sản phẩm máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RA Được trả lại mà không sử dụng/không cần nữa  

RL Được trả lại mà không sử dụng/tạo liên kết với  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

người bệnh để sử dụng sau 

WA Bị bỏ đi (sản phẩm không dùng được nữa)  

TX Đã truyền  

TR Đã truyền và có phản ứng bất lợi  

 

2.C.2.427 0514 – Phản ứng bất lợi khi truyền máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0514 OO TBD TBD BTX-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0514 – Phản ứng bất lợi khi truyền máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ABOINC Phản ứng truyền máu không tương thích ABO  

ACUTHEHTR Phản ứng truyền tan huyết cấp tính  

ALLERGIC1 Phản ứng dị ứng – lần đầu  

ALLERGIC2 Phản ứng dị ứng – tái diễn  

ALLERGICR  Phản ứng dị ứng – lặp lại  

ANAPHYLAC Phản ứng phản vệ  

BACTCONTAM Phản ứng do nhiễm vi khuẩn  

DELAYEDHTR Phản ứng truyền tan huyết có độ trễ  

DELAYEDSTR Phản ứng truyền huyết thanh có độ trễ  

GVHD Bệnh ghép chống chủ thể do truyền máu  

HYPOTENS Phản ứng giảm huyết áp không tan huyết  

NONHTR1 Phản ứng truyền máu sốt ớn lạnh không tan 

huyết – lần đầu 

 

NONHTR2 Phản ứng truyền máu sốt ớn lạnh không tan 

huyết – tái diễn 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

NONHTRREC Phản ứng truyền máu sốt ớn lạnh không tan 

huyết – lặp lại 

 

NONIMMUNE Huyết tán không do miễn dịch  

NONSPEC Phản ứng truyền máu không tan huyết, không 

rõ ràng 

 

NORXN Không có dấu hiệu phản ứng truyền máu  

PTP Ban xuất huyết sau truyền máu  

VOLOVER Các triệu chứng nhiều khả năng do lượng 

truyền quá mức 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.428 0515 – Lý do ngắt quãng quá trình truyền máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0515 OO TBD TBD BTX-19 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0515 – Lý do ngắt quãng quá trình truyền máu  

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.429 0516 – Mức độ nghiêm trọng của lỗi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0516 InM TBD TBD ERR-4 Hoạt động 
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Bảng HL7 0516 – Mức độ nghiêm trọng của lỗi 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

W Cảnh báo Thực hiện giao dịch thành công, nhưng có thể 

đưa ra 

I Thông tin Thực hiện giao dịch thành công nhưng bao gồm 

thông tin, ví dụ, thông báo cho bệnh nhân  

E Lỗi Giao dịch đã được thực hiện không thành công 

F Lỗi nghiêm trọng Bản tin không được xử lý liên quan đến tình 

trạng lỗi (thất bại) của ứng dụng hoặc mạng máy 

tính 

 

2.C.2.430 0517 – Mã thông báo cho cá nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0517 InM TBD TBD ERR-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0517 – Mã thông báo cho cá nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PAT Thông báo cho bệnh nhân  

NPAT KHÔNG thông báo cho bệnh nhân  

USR Thông báo cho người dùng  

HD Thông báo cho nhân viên trợ giúp  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.431 0518 – Kiểu ghi đè 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0518 InM TBD TBD ERR-10, OVR-1 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0518 – Kiểu ghi đè 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EXTN Ghi đè mở rộng Xác định một sự ghi đè mà tại đó một dịch vụ 

đang được thực thi trong một khoảng thời gian dài 

hơn thời gian đã được chỉ định 

INLV Ghi đè khoảng 

đoạn thời gian 

Xác định một sự ghi đè mà tại đó việc lặp lại dịch 

vụ đang được thực thi sớm hơn tần suất đã được 

chỉ định 

EQV Ghi đè tương 

đương 

Xác định một sự ghi đè mà tại đó một dịch vụ 

đang được thực hiện chống lại một chỉ định mà hệ 

thống không nhận biết là tương đương với dịch vụ 

đã được chỉ định. 

 

2.C.2.432 0519 – Lý do ghi đè 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0519 InM TBD TBD ERR-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0519 – Lý do ghi đè 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.433 0520 – Mức độ ưu tiên của bản tin đang chờ đợi 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0520 InM TBD TBD MSA-8 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0520 – Mức độ ưu tiên của bản tin chờ đợi 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

H Cao  

M Trung bình   
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Thấp  

 

2.C.2.434 0521 – Mã ghi đè 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0521 InM TBD TBD OVR-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0521 – Mã ghi đè 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.435 0523 – Kiểu tính toán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0523 InM/OO TBD TBD DLT.3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0523 – Kiểu tính toán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

% Cho biết mức độ thay đổi theo phần trăm  

a Mức thay đổi tuyệt đối  

 

2.C.2.436 0525 – Đặc quyền 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0525 InM/PA TBD TBD PIP.1 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0525 – Đặc quyền 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.437 0526 – Phân nhóm đặc quyền 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0526 InM/PA TBD TBD PIP.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0526 – Phân nhóm đặc quyền 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.438 0527 – Căn chỉnh lịch 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0527 InM/OO TBD TBD RPT.2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0527 – Căn chỉnh lịch 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

MY Tháng trong năm  

WY Tuần trong năm  

DM Ngày trong tháng  

DY Ngày trong năm  

DW Ngày trong tuần (bắt đầu bằng thứ 2)  

HD Giờ trong ngày  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 421 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

NH Phút trong giờ  

SN Giây trong phút  

2.C.2.439 0528 – Khoảng thời gian liên quan đến sự kiện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0528 InM/OO TBD TBD RPT.8 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0528 – Khoảng thời gian liên quan đến sự kiện  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

HS Giờ đi ngủ (ví dụ, H18-22)  

AC Trước bữa ăn (từ latinh: ante cibus)  

PC Sau bữa ăn (từ latinh: Post cibus)  

IC Giữa các bữa ăn (từ latinh: inter cibus)  

ACM Trước bữa sáng (từ latinh: ante cibus matutinus)  

ACD Trước bữa trưa (từ latinh: ante cibus diumus)  

ACV Trước bữa tối (từ latinh: ante cibus vespertinus)  

PCM Sau bữa sáng (từ latinh: post cibus matutinus)  

PCD Sau bữa trưa (từ latinh: post cibus diumus)  

PCV Sau bữa tối (từ latinh: post cibus vespertinus)  

ICM Giữa bữa sáng và bữa trưa  

ICD Giữa bữa trưa và bữa tối  

ICV Giữa bữa tối và giờ đi ngủ  

 

2.C.2.440 0530 – Tổ chức, cơ quan, ban ngành (bộ) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0530 InM TBD TBD CX.10, PPN.24, 

XCN.23 

Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0530 – Tổ chức, cơ quan, ban ngành (bộ) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AE Công ty tài chính 

American Exspress 

 

DEA Cơ quan Quản lý thuốc Cục quản lý thuốc Hoa Kỳ không phải là cơ quan duy nhất 

cấp phát các mã số DEA trong Hoa Kỳ. Các bệnh viện có 

thẩm quyền cấp phát các mã số DEA cho bác sĩ nội trú y 

khoa của họ. Các số DEA này dựa trên cơ sở mã số DEA 

của bệnh viện, nhưng thẩm quyền còn lại là trách nhiệm 

của bệnh viện trong việc cấp phát mã số cho các bác sĩ nội 

trú. Do vậy, DEA giống như là thẩm quyền cấp phát cần 

thiết để bổ sung vào mã số DEA đại diện cho một loại định 

danh. 

DOD Bộ Quốc phòng Tại một số quốc gia, ví dụ như tại Hoa Kỳ, có nhiều hơn 

một Bộ có thể cấp phát định danh quân nhân. Vì vậy, Hoa 

Kỳ không có đủ thẩm quyền giống như tổ chức có thẩm 

quyền cấp phát. 

MC Công ty Master Card  

VA Bộ Cựu chiến binh  

VI Công ty Visa  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.441 0531 – Tổ chức (Học viện) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0531 InM/PA TBD TBD DIN.2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0531 – Tổ chức (Học viện) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

2.C.2.442 0532 – Chỉ báo Có/Không đã được mở rộng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0532 InM TBD TBD Nhiều địa điểm Hoạt động 

Bảng này mở rộng dựa trên cơ sở bảng chỉ báo Có/Không thông qua 

việc bao gồm “các đặc điểm rỗng”. Bảng này được dự kiến áp dụng cho các 

trường dữ liệu nơi mà việc phản hồi không bị giới hạn một trong hai giá trị 

“Yes – Có” hoặc “No – không”. 

Trường hợp sử dụng: Một báo cáo của bộ phận/cá nhân có rất ít hoặc 

không có thông tin về một sự kiện hoặc kết quả đầu ra cụ thể và chúng được 

báo cáo dưới dạng không biết (chưa biết/không xác định) dành riêng cho các 

mục tiêu báo cáo y tế công cộng.  

 

Bảng HL7 0532 – Chỉ báo có/không đã được mở rộng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

NI Không có thông tin Không có thông tin nào có thể được suy luận ra từ giá trị 

đặc biệt này. Đây giá trị đặc biệt phổ biến nhất. Nó cũng 

là giá trị đặc biệt mặc định. 

NA Không áp dụng Không có giá trị thích hợp có khả năng áp dụng trong bối 

cảnh này (ví dụ, khoảng thời gian kinh nguyệt lần cuối 

cùng đối với đàn ông) 

UNK Không biết Một giá trị thích hợp có khả năng được áp dụng, nhưng 

không biết 

NASK Không hỏi Thông tin này đã không được yêu cầu (ví dụ, bệnh nhân 

đã không được yêu cầu) 

ASKU Có hỏi nhưng 

không biết 

Thông tin đã được yêu cầu nhưng không tìm thấy (ví dụ, 

bệnh nhân đã yêu cầu nhưng không biết) 

NAV Tạm thời không có Thông tin không có sẵn tại thời điểm này nhưng nó được 

mong đợi sẽ sẵn sàng trong thời gian tới. 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

NP Không có Đã lỗi thời (lạc hậu) kể từ phiên bản 2.7 

2.C.2.443 0533 – Mã lỗi của ứng dụng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0533 InM TBD TBD ERR-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0533 – Mã lỗi của ứng dụng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.444 0534 – Mã thông báo cho giáo sỹ (linh mục) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0534 PA TBD TBD PV2-49 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0534 – Mã thông báo cho giáo sỹ (linh mục) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

L Chỉ báo để rửa tội trước khi chết  

O Khác  

U Không biết  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.445 0535 – Mã chữ ký 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0535 FM TBD TBD IN1-50 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0535 – Mã chữ ký 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Đã ký vào mẫu yêu cầu bồi thường CMS-1500 trong 

hồ sơ, ví dụ cho phép tiết lộ thông tin y tế hoặc các 

thông tin khác cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường 

này và xác định người được hưởng lợi 

 

S Đã ký giấy cho phép tiết lộ thông tin y tế hoặc thông 

tin khác cần thiết để xử lý yêu cầu bồi thường trong 

hồ sơ 

 

M Đã ký giấy cho phép xác định người hưởng lợi trong 

hồ sơ 

 

P Chữ ký do nhà cung cấp dịch vụ ký bởi vì bệnh nhân 

không xuất hiện khi thực hiện dịch vụ 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.446 0536 – Tình trạng giấy chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0536 PA TBD TBD CER-31 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0536 – Tình trạng giấy chứng nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Tạm thời  

R Đã bị thu hồi  

V Đang có hiệu lực  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Đã hết hạn  

I Không có hiệu lực  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.447 0537 – Tổ chức/cơ sở (Học viện/Viện) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0537 PA TBD TBD PRA-9, STF-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0537 – Tổ chức/cơ sở (Học viện/Viện) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.448 0538 – Loại mối quan hệ với tổ chức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0538 PA TBD TBD STF-33 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0538 – Loại mối quan hệ với tổ chức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EMP Nhân viên  

VOL Tình nguyện viên  

CON Nhà thầu  

CST Tư vấn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.449 0539 – Mã trung tâm chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0539 PA TBD TBD STF-36 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0539 – Mã trung tâm chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.450 0540 – Mã lý do không có hiệu lực  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0540 PA TBD TBD STF-38 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0540 – Mã lý do không có hiệu lực 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Vắng mặt  

T Kết thúc  

R Nghỉ hưu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.451 0541 – Bộ điều chỉnh cho loại mẫu vật xét nghiệm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0541 OO TBD TBD SPM-5 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0541 – Bộ điều chỉnh cho loại mẫu vật xét 

nghiệm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.452 0542 – Bộ điều chỉnh cho loại nguồn mẫu vật xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0542 OO TBD TBD SPM-9 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0542 – Bộ điều chỉnh cho loại nguồn mẫu vật 

xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề 

xuất được định nghĩa 

 

 

2.C.2.453 0543 – Địa điểm/Khu vực/Vùng thu thập mẫu vật xét nghiệm 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0543 OO TBD TBD SPM-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0543 – Địa điểm/Khu vực/Vùng thu thập mẫu 

xét nghiệm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.454 0544 – Tình trạng vật/thùng/lọ chứa mẫu xét nghiệm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0544 OO TBD TBD SPM-28, SHP-9, PAC-6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0544 – Điều kiện vật/thùng/lọ chứa mẫu xét nghiệm  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

XC37 
Không giữ ở nhiệt độ cơ thể Thất bại trong việc giữ theo đúng nhiệt độ 

cơ thể: 36-38 độ C 

XAMB  

Không giữ ở nhiệt độ môi 

trường 

Thất bại trong việc giữ theo đúng nhiệt độ 

của môi trường xung quang (phòng), xấp 

xỉ 22 +/-2 độ C. Hậu quả thấp của việc 

làm lạnh hoặc đông lạnh vô tình.  

XCAMB  
Không giữ ở nhiệt độ môi 

trường tới hạn 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ môi 

trường xung quanh tới hạn 

XREF  
Không giữ ở nhiệt độ làm 

lạnh 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ làm lạnh: 

4-8 độ C 

XCREF  
Không giữ ở nhiệt độ làm 

lạnh tới hạn 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ làm lạnh 

tới hạn 

XFRZ  
Không giữ ở nhiệt độ cấp 

đông 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ cấp đông: 

-4 độ C 

XCFRZ  
Không giữ ở nhiệt độ cấp 

đông tới hạn 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ cấp đông 

tới hạn 

XDFRZ  
Không giữ ở nhiệt độ cấp 

đông sâu 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ cấp đông 

sâu: -16 đến -20 độ C  

XUFRZ  

Không giữ ở nhiệt độ siêu 

cấp đông 

Thất bại trong việc giữ nhiệt độ cấp đông 

quá sâu: ~-75 đến -85 độ C. (Máy làm 

lạnh siêu sâu giữ nhiệt độ theo nhiệt độ 

của đá khô) 

XNTR  Không có ni tơ lỏng Thất bại trong việc giữ trong nitơ lỏng 

XPRTL  
Không được bảo vệ khỏi ánh 

sáng 
Thất bại trong việc bảo vệ khỏi ánh sáng 

XCATM  Tiếp xúc không khí Tiếp xúc không khí 

XDRY 
Không giữ trong môi trường 

khô 

Thất bại trong việc giữ trong một môi 

trường khô ráo 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

XPSO  
Đã bị va chạm mạnh Thất bại trong việc bảo vệ khỏi va chạm 

mạnh 

XPSA  Đã bị lắc mạnh Đã bị lắc mạnh 

XUPR  Không để thẳng đứng Thất bại trong việc giữ thẳng đứng 

XMTLF  

Tiếp xúc kim loại Thất bại trong việc giữ vật/thùng/lọ chứa 

mẫu xét nghiệm không tiếp xúc với kim 

loại nặng   

SB 
Niêm phong bị rách Niêm phong vật/thùng/lọ chứa mẫu xét 

nghiệm bị rách (không còn nguyên vẹn) 

CC Lọ chứa bị nứt vỡ Vật/thùng/lọ chứa mẫu xét nghiệm bị vỡ 

CT Lọ chứa bị rách Vật/thùng/lọ chứa mẫu xét nghiệm bị rách 

CL Lọ chứa bị rò rỉ Vật/thùng/lọ chứa mẫu xét nghiệm bị rò rỉ 

 

2.C.2.455 0547 – Phạm vi thẩm quyền 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0547 PA TBD TBD CER-22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0547 – Phạm vi thẩm quyền 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Hạt/Giáo xứ (Quận)  

S Bang/Tỉnh  

N Quốc gia  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.456 0548 – Mối quan hệ của người ký với chủ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0548 StrucDoc TBD TBD CON:25 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0548 – Mối quan hệ của người ký với chủ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Người ký chính là đối tượng  

2 Cha mẹ  

3 Thân nhân trong gia đình  

4 Người được ủy quyền lâu dài về các vấn đề y tế  

5 Người bảo hộ  

6 Bác sĩ cấp cứu (bác sĩ đánh giá trường hợp là cấp cứu cần 

thiết phải thực hiện việc điều trị ngay mà không cần lấy ý 

kiến chấp thuận)  

 

7 Bác sĩ không cấp cứu (ví dụ ủy ban đạo đức y tế)  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.457 0549 – Các mã NDC 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0549 FM TBD TBD FT1-29 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0549 – Các mã NDC 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 
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2.C.2.458 0550 – Các bộ phận trên cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0550 OO TBD TBD RXR-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0550 – Các bộ phận trên cơ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ADB Bụng  

ACET Lớp sụn ở hốc khớp gối  

ACHIL Gân nối bắp chân với gót chân  

ADE Nấm họng  V.A (Adenoids - nằm chặn giữa đường thở 

và đường ăn, chỉ thường tồn tại khi nhỏ hơn 12 tuổi, 

sẽ teo nhỏ sau 12 tuổi)  

 

ADR Tuyến thượng thận  

AMN Nước ối  

AMS Túi ối  

ANAL Hậu môn  

ANKL Mắt cá chân  

ANTEC Trước khuỷu tay  

ANTECF Hố trước khuỷu tay (vùng tam giác tạo thành hố trước 

khủy tay) 

 

ANTR Antrum (hố hốc/ổ/khoang trong xương hoặc cấu trúc 

giải phẫu khác) 

 

ANUS Hậu môn  

AORTA Động mạch chủ  

AR Vành động mạch chủ  

AV Van động mạch chủ  

APDX Ruột thừa  

AREO Quầng vú  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ARM Cánh tay  

ARTE Động mạch  

ASCIT Cổ trướng  

ASCT Dịch cổ trướng  

ATR Tâm nhĩ  

AURI Thuộc về lỗ tai  

AXI Nách    

BACK Lưng  

BARTD Ống bartholin   

BARTG Tuyến bartholin (Cơ quan sinh dục nữ, tuyến 

bartholin tiết ra chất nhầy để bôi trơn âm đạo) 

 

BRTGF Dịch tuyến bartholin  

BPH Tế bào máu trắng basophil  

BID Ống mật  

BIFL Dịch mật  

BLAD Bàng quang  

BLOOD Máu  

BLDA Máu, động mạch  

BLDC Máu, mao mạch  

BLDV Máu, tĩnh mạch  

CBLD Máu, cuống rốn  

BLD Máu, toàn phần  

BDY Cơ thế, toàn bộ  

BON Xương  

BMAR Tủy xương  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

BOWEL Ruột  

BOWLA Ruột già  

BOWSM Ruột non  

BRA Thuộc cánh tay  

BRAIN Não  

BCYS Dịch u nang não  

BRST Vú  

BRSTFL Dịch vú  

BRO Thuộc cuống phổi/phế quản  

BROCH Nhánh cuống phổi nhỏ  

BRONC Phế quản/Thuộc cuống phổi  

BRV    Ống thông broviac (thường được đặt ở tĩnh mạch 

dưới xương đòn) 

 

BUCCA Thuộc má/thuộc miệng  

BURSA Bìu/túi hoạt dịch  

BURSF Dịch trong bìu/túi hoạt dịch  

BUTT Mông đít  

CALF Bắp chân  

CANAL Ống  

CANLI Ống nhỏ/lệ quản  

CNL Ống thông dò  

CANTH Khóe mắt  

CDM Cơ tim  

CARO Động mạch cảnh/Động mạch cổ  

CARP Thuộc xương cổ tay  
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CAVIT Hố/hốc/khoang  

CHE Khoang, ngực  

CECUM Manh tràng/ ruột tịt (đoạn gần ruột thừa)  

CSF Dịch não tủy  

CVX Cổ tử cung  

CERVUT Cổ tử cung/dạ con/tử cung  

CHEEK Má  

CHES Ngực  

CHEST  Ống dẫn lưu ngực  

CHIN Cằm  

CIRCU Vùng/vị trí cắt bao quy đầu  

CLAVI Xương đòn/Thuộc xương đòn  

CLITO Thuộc âm vật  

CLIT Âm vật  

COCCG Thuộc xương cụt  

COCCY Xương cụt  

COLON Ruột kết  

COLOS Phẫu thuật làm hậu môn giả (thuật mở thông ruột kết)  

COS    Lỗ thông mở thông ruột kết   

CDUCT Ống dẫn chung  

CONJ Kết mạc  

CORAL Coral (sinh vật biển thuộc lớp san hô)  

COR Cuống rốn  

CORD Máu cuống rốn  

CORN Giác mạc  
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CRANE Hộp sọ, gốc mũi (hai xoang sàng)  

CRANF Hộp sọ, trán  

CRANO Hộp sọ, chẩm  

CRANP Hộp sọ, đỉnh  

CRANS Hộp sọ, xương bướm  

CRANT Hộp sọ, thái dương  

CUBIT Xương trụ  

CUFF Khớp vai  

CULD Túi cùng (phần mở rộng của khoang phúc mạc giữa 

trực tràng và vách ngăn đằng sau tử cung) 

 

CULDO Chọc hút túi cùng bằng kim chích  

DELT Cơ delta  

DENTA Thuộc răng (nha)  

DEN  Nướu răng   

DIAF Dịch thẩm tách  

DPH Cơ hoành  

DIGIT Ngón tay  

DISC Đĩa đệm  

DORS Lưng/mặt lưng  

DUFL Dịch tá tràng  

DUODE Tá tràng/Thuộc tá tràng  

DUR  Thuộc màng cứng  

EAR Tai  

EARBI Xương tai, xương đe  

EARBM Xương tai, xương búa  
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EARBS Xương tai, xương bàn đạp  

EARLO Thùy tai/Dái tai  

ELBOW Khuỷu tay  

ELBOWJ Khớp khuỷu tay  

ENDC Màng trong tim  

EC Nội mạc cổ tử cung  

EOLPH Viêm khoang nội nhãn (dung dịch nước/hoặc chất 

lỏng thủy tinh thể) 

 

ENDM Nội mạc tử cung  

ET Nội khí quản  

EUR Trong niệu đạo  

EOS Bạch cầu ưa a-xít (số lượng tăng cao khi có dị ứng)  

EPICA Thượng tâm vị  

EPICM Thượng tâm  

EPD  Mào tinh hoàn  

EPIDU Ngoài màng cứng (gây tê ngoài màng cứng)  

EPIGL Nắp thanh quản  

ESOPG Thuộc thực quản  

ESO Thuộc thực quản  

ETHMO Gốc mũi (Xương xoang sàng)  

  Tĩnh mạch cảnh bên ngoài  

EYE Mắt  

BROW Lông mày  

EYELI Mí mắt  

FACE Mặt  
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FBINC Xương mặt, xương xoắn mũi dưới  

FBLAC Xương mặt, tuyến lệ  

FBMAX Xương mặt, xương hàm trên  

FBNAS Xương mặt, xương mũi  

FBPAL Xương mặt, vòm miệng  

FBVOM Xương mặt, xương lá mía  

FBZYG Xương mặt, xương gò má  

FALLT Ống dẫn trứng  

FEMOR Thuộc xương đùi  

FMH Chỏm xương đùi  

FEMUR Xương đùi  

FET Bào thai  

FIBU Xương mác  

FING Ngón tay  

FINGN Móng tay  

FOL Nang (lông, noãn, …)  

FOOT Bàn chân  

FOREA Cẳng tay  

FOREH Trán  

FORES Bao quy đầu  

FOURC Chạc âm hộ  

GB Túi mật  

GEN Thuộc cơ quan sinh dục nữ  

GVU Thuộc cơ quan sinh dục nữ – âm hộ   

GENC Cơ quan sinh dục cổ tử cung  
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GL Tổn thương cơ quan sinh dục  

GENL Sản dịch sau khi sinh nở  

GLAND Tuyến  

GLANS Cấu trúc mạch máu nằm ở vị trí đầu dương vật  

GLUTE Thuộc cơ mông  

GLUT Cơ mông  

GLUTM Cơ mông nhỡ (medius)  

GROIN Háng  

GUM Nướu răng  

HAR Tóc  

HAL Ngón chân cái   

HAND Bàn tay  

HEAD Đầu  

HART Trái tim  

HV Van tim  

HVB Van tim, hai lá  

HVT Van tim, ba lá  

HEEL Gót chân  

HEM Trĩ   

HIP Hông  

HIPJ Khớp hông   

HUMER Xương cánh tay  

HYMEN Màng trinh  

ILC Ileal Conduit (ống dẫn hồi tràng, nối ống dẫn nước 

tiểu và bàng quang) 
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ILE Chu kỳ hồi tràng  

ILEOS Kỹ thuật mở thành bụng  

ILEUM Hồi tràng  

ILIAC Thuộc xương chậu/Vùng xương chậu  

ILCR Đình xương chậu  

ILCON Ilical Conduit (Mở thông ống hồi tràng)  

INGUI Thuộc bẹn  

JUGI Tĩnh mạch cảnh/cổ, bên trong  

INT Ruột  

ICX   Trong cổ tử cung  

INASA Trong mũi  

INTRU Trong tử cung  

INTRO Cửa mình (cửa âm đạo)  

ISCHI Xương đáy chậu gần khớp háng  

JAW Quai hàm/Hàm  

KIDN  Quả thận  

KNEE Đầu gối  

KNEEF Dịch đầu gối  

KNEEJ Khớp gối  

LABIA Môi âm hộ  

LABMA Môi lớn (âm hộ)  

LABMI Môi nhỏ (âm hộ)  

LACRI Thuộc tuyến lệ  

LAM Màng/vảy/lớp mỏng của mô hoặc xương  

INSTL Ruột già  
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LARYN Thanh quản  

LEG Chân  

LENS Thủy tinh thể  

WBC Bạch cầu  

LING Thuộc lưỡi  

LINGU Lưỡi  

LIP Môi  

STOOLL Phân lỏng  

LIVER Gan  

LOBE Thùy  

LOCH Sản dịch sau khi sinh nở  

ISH Vòng bao quanh xương đáy chậu  

LUMBA Thắt lưng  

LMN  Lumen khoảng không gian bên trong của một cấu trúc 

hình ống (mạch máu, ruột, …) 

 

LUNG Phổi  

LN Hạch bạch huyết  

LNG Hạch bạch huyết, háng  

LYM Tế bào bạch huyết (lympho)  

MAC Đại thực bào  

MALLE Mắt cá  

MANDI Hàm dưới/Thuộc hàm dưới  

MAR Tủy xương  

MAST Có hình dạng giống như vú  

MAXIL Hàm trên/Xương hàm trên  
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MAXS Xương xoang hàm trên  

MEATU Cửa dẫn vào bên trong cơ thể (miệng, lỗ tai, …)  

MEC Phân  su  

MEDST Trung thất (màng trong giữa hai lá phổi)  

MEDU Thuộc về tủy  

MOU Màng  

MPB Màng não  

METAC Thuộc xương bàn tay  

METAT Thuộc xương bàn chân  

MILK Sữa, vú  

MITRL Van hai lá  

MOLAR Thuộc răng hàm (răng cấm)  

MP Mô mỡ nằm trên xương mu  

MONSU Gò niệu quản  

MONSV Gò xương mu (mô mỡ nằm trên xương mu)  

MOUTH Miệng  

MRSA2 Mrsa: methicillin-resistant Staphylococcus aureus, 

một loại vi khuẩn có khả năng chống methicillin, 

penicillin, và một số kháng sinh khác và có thể gây 

nhiễm trùng da, máu, phổi, … 

 

MYO Cơ tim  

NAIL Móng  

NAILB Da dưới móng  

NAILF Móng, ngón tay  

NAILT Móng, ngón chân  

NARES Hai lỗ mũi  
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NASL Thuộc mũi  

NSS  Vách ngăn mũi  

NLACR Thuộc mũi – tuyến lệ  

NP Thuộc mũi – họng/khí quản  

NTRAC Mũi khí quản  

NAVEL Lỗ rốn  

NECK Cổ  

NERVE Dây thần kinh  

NIPPL Núm vú  

NOS Mũi (Rãnh mũi)  

NOSE Mũi/Bên ngoài mũi  

NOSTR Lỗ mũi  

OCCIP Thuộc chẩm (thùy chẫm, xương chẫm)  

OLECR Mấu khuỷu tay  

OMEN Màng nối  

ORBIT Ổ mắt/Thuộc ổ mắt  

ORO  Hầu họng  

OSCOX Xương khớp háng (đai xương chậu)  

OVARY Buồng trứng  

PALAT Hàm ếch/vòm miệng  

PLATH Hàm ếch/vòm miệng, cứng  

PLATS Hàm ếch/vòm miệng, mềm  

PALM Lòng bàn tay/Gan bàn tay  

PANCR Tuyến tụy  

PAFL Dịch tụy  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 444 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PAS    Gần xương ức   

PARAT Cận cổ họng  

PARIE Thuộc đỉnh (xương đỉnh)  

PARON Viêm quanh móng (do vi khuẩn, nấm, …)  

PAROT Thuộc mang tai/Tuyến mang tai  

PATEL Xương bánh chè  

PELV Khung xương chậu  

PENSH Thân/Trục dương vật  

PENIS Dương vật  

PANAL Quanh hậu môn/Quanh trực tràng  

PERI Dịch ngoài màng tim  

PCARD Màng ngoài tim  

PCLIT Quanh âm vật  

PERIH Quanh gan  

PNEAL Đáy chậu  

PERIN Áp xe đáy chậu  

PNEPH Quanh thận  

PNM Đáy chậu (Phần ở giữa hậu môn và bộ phận sinh dục)  

PORBI Quanh ổ/hốc mắt  

PERRA Quanh trực tràng  

PERIS Quanh lá lách  

PER Thuộc màng bụng  

PERT Dịch màng bụng  

PERIT Phúc mạc/Màng bụng  

PTONS Quanh ami-dan  
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PERIU Quanh niệu đạo  

PERIV Xung quanh mụn nước/túi tinh  

PHALA Xương đốt ngón tay/chân   

PILO Ổ lông/nang lông  

PINNA Loa tai  

PLC Nhau thai  

PLACF Nhau thai (mặt phía thai nhi)  

PLACM Nhau thai (mặt phía mẹ)  

PLANT Thuộc bàn chân  

PLEUR Màng phổi  

PLEU Dịch màng phổi  

PLR Dịch màng phổi (Chọc dò dịch ngực)  

POPLI Thuộc vùng kheo  

PREAU Trước tai  

PRERE Niệu tiền thận  

PRST Tuyến tiền liệt (cơ quan sinh dục)  

PROS Dịch tuyến tiền liệt  

PUBIC Thuộc xương mu  

PUL Động mạch phổi  

RADI Thuộc về xương quay  

RADIUS Xương quay  

RECTL Trực tràng  

RECTU Trực tràng/ruột thẳng  

RBC Tế bào hồng cầu  

RENL Thuộc thận  
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RNP Khu vực trung tâm của thận (nước tiểu được thu thập 

trong bể thận và được đổ vào niệu quản) 

 

RPERI Sau màng bụng  

RIB Xương sườn  

SACRA Thuộc xương cùng  

SACRO Thuộc xương cùng – cụt  

SACIL Khớp nối xương cùng và xương chậu  

SACRU Xương cùng  

SALGL Tuyến nước bọt  

SCALP Da đầu  

SCAPU Xương bả vai/Thuộc xương bả vai   

SCLER Màng cứng  

SCROT Bìu dái/Thuộc bìu dái  

SEMN Tinh dịch  

SEM Dịch tinh dịch  

SEPTU Vách ngăn/vách  

SEROM Tụ dịch (túi dịch huyết thanh thường xuất hiện trong 

cơ thể sau khi phẫu thuật) 

 

SHIN Cẳng chân  

SHOLJ Khớp vai  

SHOL Vai  

SIGMO Hình xích-ma  

SINUS Xoang/rò  

SKM Cơ xương  

SKENE Tuyến Skene  

SKULL Hộp sọ  
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INSTS Ruột non  

SOLE Lòng bàn chân/Gan bàn chân  

SPRM Tinh trùng  

SPHEN Thuộc xương bướm  

SPCOR Tủy xương sống  

SPLN Lá lách  

STER Xương ức/Thuộc xương ức  

STOM Lỗ khí/Lỗ thở  

USTOM Lỗ khí/lỗ thở, nước tiểu  

STOMA Dạ dày  

STUMP Chân răng  

SCLV Nằm dưới xương đòn  

SDP Dưới cơ hoành  

SUB Dưới màng cứng  

SUBD Dịch dưới màng cứng  

SGF Dịch tụ dưới da đầu (khoảng không gian giữa màng 

xương sọ và da đầu) 

 

SUBM Dưới hàm dưới  

SUBX Dưới hàm trên  

SUBME Dưới cằm  

SUBPH Dưới cơ hoành  

SPX Trên cổ tử cung  

SCLAV Trên xương đòn/Thuộc vị trí trên xương đòn  

SUPRA Trên khớp mu  

SUPB Mẫu xét nghiệm trên khớp mu  
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SWT Mồ hôi  

SWTG Tuyến mồ hôi  

SYNOL Thuộc hoạt dịch  

SYN Dịch hoạt dịch  

SYNOV Màng hoạt dịch  

TARS Thuộc khối xương cổ chân  

TDUCT Ống lệ (nước mắt)  

TEAR Nước mắt  

TEMPL Thái dương  

TEMPO Thuộc thái dương  

TML Thùy thái dương  

TESTI Tinh hoàn  

THIGH Bắp đùi  

THORA Ngực/thuộc ngực/chọc dò ngực  

THRB Cổ họng  

THUMB Ngón tay cái  

TNL Móng ngón tay cái  

THM  Tuyến ức   

THYRD Tuyến giáp trạng  

TIBIA Xương chày/xương ống chân  

TOE Ngón chân  

TOEN Móng ngón chân  

TONG Lưỡi  

TONS Ami-đan  

TOOTH Răng  
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TSK Chân răng   

TRCHE Khí quản/Thuộc khí quản  

TBRON Xuyên cuống phổi  

TCN Transcarina Asp   

ULNA Xương trụ/Thuộc xương trụ  

UMB Máu cuống rốn  

UMBL Rốn/Thuộc rốn  

URET Niệu quản  

URTH Niệu đạo  

UTERI Dạ con/Tử cung  

SAC Cửa tử cung/đế/túi  

UTER Tử cung  

VAGIN Âm đạo/Thuộc âm đạo  

VCUFF Vòm/Thành âm đạo  

VGV  Vòm âm đạo  

VAL  Van  

VAS Ống dẫn tinh   

VASTL Cơ rộng phía ngoài đùi (Vastus Lateralis)  

VAULT Vòm  

VEIN Tĩnh mạch  

VENTG Hông  

VCSF Tâm thất CSF  

VERMI Thùy nhộng tiểu não   

VERTC Đốt sống, cổ  

VERTL Đốt sống, thắt lưng  
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VERTT Đốt sống, lồng ngực  

VESI Túi/Bọng  

VESCL Thuộc túi/Bọng/Mụn nước  

VESFLD Dịch trong túi/Bọng/Mụn nước   

VESTI Tiền đình (Sinh dục)  

VITR Dịch thủy tinh  

VOC Dây thanh âm/thanh quản  

VULVA Âm hộ  

WRIST Cổ tay  

 

2.C.2.459 0552 – Lý do ghi đè thông báo trước cho người thụ hưởng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0552 OO TBD TBD ORC-26 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0552 – Lý do ghi đè thông báo trước cho người thụ hưởng  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định nghĩa  

 

2.C.2.460 0553 – Mã kiểm soát hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0553 FM TBD TBD IVC-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0553 – Mã kiểm soát hóa đơn 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 
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Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

OR Hóa đơn gốc  

CN Hủy hóa đơn Có thể được sử dụng dùng để thực hiện lại từ 

đầu hoặc hủy bỏ một hóa đơn đang trong quá 

trình xử lý hoặc thực hiện lại một hóa đơn đã 

được thanh toán. Người tiếp nhận chỉ có thể 

đánh dấu hóa đơn theo tình trạng đã hủy bỏ, 

không xóa bỏ hồ sơ. 

CG Hủy hóa đơn cho nhóm sản 

phẩm/dịch vụ 

Hủy bỏ một nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể 

trong một hóa đơn 

CL Hủy hóa đơn cho hạng mục sản 

phẩm/dịch vụ 

Hủy bỏ một hạng mục về dòng sản phẩm/dịch 

vụ cụ thể trong một hóa đơn 

PD Hóa đơn xác định trước Có thể được sử dụng để gửi một hóa đơn thông 

qua việc hiệu chỉnh của người thanh toán và 

công cụ điều chỉnh nhằm xác định trường hợp 

hóa đơn sẽ được thanh toán – không có kết quả 

trong việc thanh toán chi phí bởi người thanh 

toán chi phí 

RA Đánh giá lại Chỉ được sử dụng trong bản tin EHC^E04 

OA Cấp phép gốc  

SA Cấp phép đặc biệt  

AI Kết hợp đề nghị cấp phép và 

phán quyết 

 

PA Cấp phép trước  

AA Đề nghị cấp phép để tiếp nhận 

bệnh nhân nội trú 

 

EA Đề nghị cấp phép để gia hạn 

thời gian nội trú của bệnh nhân 

 

RC Cấp phép trước cho thư giới 

thiệu 

 

CA Hủy yêu cầu cấp phép  

CP Bản sao hóa đơn  

CQ Truy vấn đăng ký phạm vi chi  
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Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

trả 

RU Cấp phép cho thư giới thiệu  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.461 0554 – Các mã lý do lập hóa đơn  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0554 FM TBD TBD IVC-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0554 – các mã lý do lập hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LATE Lập hóa đơn muộn Hạn chế thời gian công bố người chi trả cho 

hóa đơn thanh toán 

NORM Nộp bình thường  

SUB Có vấn đề về phạm vi của 

người đăng ký 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.462 0555 – Loại hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0555 FM TBD TBD IVC-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0555 – Loại hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FS Phí dịch vụ  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

SS Theo phiên  

GP Nhóm  

BK Khối  

SL Tiền lương  

IN Chỉ để cung cấp 

thông tin 

Thông tin người thụ hưởng không bắt buộc cho loại hóa 

đơn này 

NP Không có bệnh 

nhân 

Hóa đơn mà không có một bệnh nhân. Ví dụ, hóa đơn số 

lượng lớn với dược dành cho một cơ sở chăm sóc sức 

khỏe 

FN Cuối cùng Hóa đơn cuối cùng 

PA Một phần Hóa đơn từng phần 

SU Bổ sung Hóa đơn bổ sung 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.463 0556 – Nhóm lợi ích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0556 FM TBD TBD IVC-25 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0556 – Nhóm lợi ích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AMB CHĂM SÓC LƯU ĐỘNG  

DENT NHA KHOA  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.464 0557 – Loại người được được nhận chi phí 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0557 FM TBD TBD PYE-2 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0557 – Loại người được thụ hưởng chi phí 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ORG Tổ chức người được 

nhận thanh toán 

Người được nhận chi phí thanh toán 

không phải là một con người/cá nhân, 

nhưng là một thực thể thường được 

xác định giống như một tổ chức. Các 

ví dụ có thể là một đối tượng nộp phí 

chăm sóc y tế quốc gia, hoặc một công 

ty bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh 

toán chi phí 

PERS Cá nhân Là một người/cá nhân 

PPER Người thanh toán Một con người/cá nhân chịu trách 

nhiệm thanh toán. 

EMPL Người sử dụng lao động Một thực thể chính thống có tính pháp 

lý kiểm soát và quản lý trực tiếp một 

nhân viên theo một quy tắc hoặc hợp 

đồng công việc và một khoản tiền 

lương hoặc tiền công cho một khoản 

chi phí đền bù. 

Trong các trường hợp đền bù chi phí 

của người lao động, người sử dụng lao 

động có thể là “Tổ chức” chịu trách 

nhiệm đối với việc thanh toán các 

khoản chi phí chăm sóc sức khỏe dành 

cho đến bệnh tật hoặc các chấn thương 

liên quan đến công việc 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.465 0558 – Mối quan hệ người được nhận chi phí theo hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0558 FM TBD TBD PYE-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0558 – Mối quan hệ người được nhận chi phí 

theo hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PT Bệnh nhân  

FM Thành viên gia đình  

SB Người đăng ký  

GT Người bảo lãnh  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.466 0559 – Trạng thái hạng mục dòng sản phẩm/dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0559 FM TBD TBD PLS-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0559 – Trạng thái sản phẩm/dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Đã xử lý  

D Bị từ chối  

R Đã bị loại  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.467 0560 – Các đơn vị số lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0560 FM TBD TBD ADJ-6 Hoạt động 

Bảng do người dùng định nghĩa 0560 – Các đơn vị số lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FL Các đơn vị  

HS Các giờ  

DY Các ngày  

MN Tháng  

YY Các năm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.468 0561 – Các mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0561 FM TBD TBD PSL-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0561 – Các mã làm rõ sản phẩm/dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

DTCTR Mã số trung tâm dữ liệu MSP: Số trung tâm dữ liệu đã liên kết với ID ứng 

dụng mạng của nhà cung cấp 

SEQ Số thứ tự MSP: Phải theo thứ tự liên tục bởi số trung tâm dữ 

liệu 

DGAPP Mã số phê duyệt chẩn 

đoán 

MSP: Đã được cấp phát bởi MSP 

CLCTR Trung tâm đòi bồi 

thường 

 

ENC Số hẹn gặp  

OOP Chỉ báo nằm ngoài tỉnh  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

GFTH Chỉ báo thiện ý  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.469 0562 – Các mã cân nhắc xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0562 FM TBD TBD PSL-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0562 – Các mã cân nhắc xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PAPER Hồ sơ tài liệu cần theo dõi  

EFORM Các biểu mẫu điện tử cần 

theo dõi 

Giao dịch E30 để theo dõi 

FAX Số fax để theo dõi  

RTADJ Xử lý phán quyết thời gian 

thực 

Trong trường hợp đã được chấp thuận bởi 

người thanh toán chi phí 

DFADJ Xử lý phán quyết có độ trễ Trong trường hợp đã được chấp thuận bởi 

người thanh toán chi phí 

PYRDELAY Bị chậm trễ do người thanh 

toán trước 

Cho phép nhà cung cấp giải thích về tình trạng 

chậm trễ của hóa đơn với một người thanh 

toán sau đó 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.470 0564 – Mã phân nhóm điều chỉnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0564 FM TBD TBD ADJ-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0564 – Mã phân nhóm điều chỉnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EA Phản hồi điều chỉnh/phán 

quyết 

Sự điều chỉnh của người thanh 

toán chi phí 

IN Thông tin Sự điều chỉnh của người thanh 

toán chi phí 

PA Điều chỉnh nhà cung cấp Sự điều chỉnh của nhà cung cấp 

PR Kết quả xử lý Sự điều chỉnh của người thanh 

toán chi phí 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.471 0565 – Mã lý do điều chỉnh của nhà cung cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0565 FM TBD TBD ADJ-7 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0565 – Mã lý do điều chỉnh của nhà cung cấp 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PST Thuế kinh doanh trong tỉnh  

GST Thuế hàng hóa dịch vụ  

HST Thuế kinh doanh đã cân đối  

DISP Phí cấp phát thuốc  

MKUP Khoản lãi cộng thêm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.472 0566 – Loại đơn vị máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0566 OO TBD TBD BUI-3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0566 – Loại đơn vị máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

WBL Máu toàn phần  

RBC Tế bào hồng cầu  

PLS Huyết thanh  

PLT Tiểu cầu  

GRN Bạch cầu hạt  

PSC Tế bào gốc ngoại vi  

LYM Tế bào lympho (bạch cầu)  

2.C.2.473 0567 – Các đơn vị khối lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0567 OO TBD TBD BUI-5 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0567 – Các đơn vị khối lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

[lb_av] Pound  

[oz_av] Ounce  

kg Kilogram  

g Gram  

 

2.C.2.474 0568 – Các đơn vị thể tích/dung tích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0568 OO TBD TBD BUI-7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0568 – Các đơn vị thể tích/dung tích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

l Lít  

[pt_us] Panh (1 pint = 0.58 lít)  

ml Mili lít  

 

2.C.2.475 0569 – Hoạt động điều chỉnh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0569 FM TBD TBD ADJ-11 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0569 – Hoạt động điều chỉnh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EOB In trên EOB Chỉ dẫn các bên để in sự điều chỉnh này trên 

EOB (Giải thích các lợi ích) trao cho bệnh nhân 

PAT Thông báo cho bệnh 

nhân 

 

PRO Thông báo cho nhà 

cung cấp dịch vụ 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.476 0570 – Mã phương thức thanh toán 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0570 FM TBD TBD PMT-4 Hoạt động 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 461 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Bảng do người dùng định nghĩa 0570 – Mã phương thức thanh toán 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CASH Tiền mặt  

CCCA Thẻ tín dụng  

CCHK Ngân phiếu bảo đảm của ngân hàng  

CDAC Tài khoản có/nợ  

CHCK Séc  

DDPO Chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản EFT 

DEBC Thẻ ghi nợ  

SWFT Hiệp hội viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế  

TRAC Séc du lịch  

VISN Mạng lưới chuyển tiền điện tử đặc biệt của VISA  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.477 0571 – Trạng thái các kết quả xử lý hóa đơn 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0571 FM TBD TBD IPR-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0571 – Trạng thái các kết quả xử lý hóa đơn 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ACK Báo nhận  

REJECT Từ chối  

PEND Tạm chờ  

ADJZER Đã phán quyết bằng 0  

ADJSUB Đã phán quyết là đã nộp  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

ADJ Đã phán quyết và có điều chỉnh  

PAID Đã thanh toán  

PRED Quyết định trước Cho biết rõ rằng IPR đã được 

điều chỉnh nhưng sẽ không 

được thanh toán chi phí. Tương 

đương với ADJUD (Điều 

chỉnh) 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.478 0572 – Trạng thái thuế của nhà cung cấp 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0572 FM TBD TBD IVC-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0572 – Trạng thái thuế 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

RVAT Đã đăng ký trong hệ thống đăng ký VAT  

UVAT Chưa đăng ký trong hệ thống đăng ký VAT  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.479 0615 – Mã loại chứng nhận xác thực người dùng  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0615 InM TBD TBD UAC-1 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0615 – Mã loại chứng nhận xác thực người dùng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

KERB Vé dịch vụ Kerberos Cấu trúc được định nghĩa bởi RFC 1510 

SAML Xác nhận danh tính của 

người dùng được chứng 

thực 

Cấu trúc tập tin XML được định nghĩa bởi 

đặc tả kỹ thuật ngôn ngữ đánh dấu xác 

nhận an ninh OASIS  (SAML) 

 

2.C.2.480 0616 – Lý do địa chỉ không còn chính xác 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0616 InM TBD TBD XAD.15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0616 – Lý do địa chỉ không còn chính xác 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

M Đã chuyển đi Cá nhân liên quan với địa chỉ đã di chuyển đi và 

không còn liên quan đến địa chỉ đó 

E Thêm địa chỉ sai Địa chỉ đã không chính xác và không bao giờ 

liên quan với cá nhân 

R Đang đề nghị Cá nhân liên quan đã yêu cầu rằng địa chỉ bị loại 

bỏ/xóa khỏi hồ sơ của họ 

C Đã chỉnh sửa Địa chỉ đã được thay thế torng một phiên bản đã 

hiệu chỉnh 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.481 0617 – Cách sử dụng địa chỉ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0617 InM TBD TBD XAD.18 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0617 – Cách sử dụng địa chỉ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

M Gửi thư Xác định một địa chỉ dành cho việc gửi thư với một nhà cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe như chủ thể đã quy định 

Ví dụ, theo nguyên lý của các quy định về tính riêng tư nhất 

định, đây chính là đặc quyền riêng dành cho bệnh nhân và 

thông thường được duy trì theo cấp độ đến khám bệnh hoặc 

thăm khám  

So với cấp độ mức cá nhân vì nó chỉ liên quan đến các chi tiết 

cụ thể của việc đến bệnh viện thăm khám. Đây là một nhóm 

địa chỉ ngoại lệ mà trong đó bệnh nhân có đặt điều kiện rằng 

họ muốn toàn bộ đáp ứng liên quan tới việc thăm khám được 

gửi đến địa chỉ này thay cho bất kỳ địa chỉ khác trên hồ sơ. 

Các nhà cung cấp dịch vụ đã yêu cầu điều chỉnh những yêu 

cầu này trong việc ban hành quy định HIPAA. Lưu ý rằng 

việc gửi thư và địa chỉ pháp lý có thể loại trừ lần nhau như 

định nghĩa sau đây. (Những người thực hiện triển khai được 

nhắc nhở rằng mặc dù các quy định về tính riêng tư đòi hỏi 

các nhà cung cấp dịch vụ tôn trọng và tuân thủ các yêu cầu 

đó, nó cũng đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ hỏi bệnh nhân cung 

cấp một địa chỉ yêu thích thay vì một địa chỉ đại diện) 

V Thăm khám Xác định một địa chỉ mà cá nhân có địa điểm thực địa và có 

thể đã được thăm khám 

C Phân loại Xác định một địa chỉ đã được sử dụng dành cho mục đích của 

việc phân loại nhân khẩu học hoặc tìm kiếm. Địa chỉ như vậy 

thông thường không chứa đủ thông tin để được sử dụng cho 

việc gửi thư hoặc các địa chỉ thăm khám. Ví dụ, chúng có thể 

cho biết rõ mã quốc gia và mã bưu chính, mà không cung cấp 

địa chỉ đường phố.  

 

2.C.2.482 0618 – Mã bảo vệ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0618 InM TBD TBD XAD.22, XTN.16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0618 – Mã bảo vệ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LI Đã liệt kê  

UL Không liệt kê (không nên đưa trong  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

các danh mục) 

UP Không công bố  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.483 0625 – Các mã trạng thái hạng mục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0625 OO TBD TBD IVT-6 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0625 – Các mã trạng thái hạng mục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Hoạt động Hạng mục này sẵn sàng để mua bán hoặc phát 

hành  

2 Không hoạt 

động đang 

chờ xử lý 

Hạng mục không có sẵn cho việc mua bán, nhưng 

sẵn sàng để ban hành 

3 Không hoạt 

động 

Hạng mục không sẵn sàng để mua bán hoặc ban 

hành 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.484 0634 – Các mã mức độ quan trọng của hạng mục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0634 OO TBD TBD IVT-14 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0634 – Các mã mức độ quan trọng của hạng 

mục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

CRT Có tính quyết định/Rất quan trọng  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.485 0642 – Các mã lý thuyết tái chỉ định/Chỉ định lại 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0642 OO TBD TBD IVT-21 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0642 – Các mã lý thuyết tái chỉ định/Chỉ định 

lại 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

D DOP/DOQ  Tương ứng với lý thuyết mà tính toán điểm chỉ định 

thích hợp và các đề xuất số lượng để chỉ định dựa 

trên các tham số hệ thống và hướng về lịch sử đã chỉ 

định. DOP là từ viết tắt đại diện cho điểm chỉ định 

động và DOQ là từ viết tắt đại diện cho số lượng chỉ 

định động 

M MIN/MAX  Tương ứng với lý thuyết – số lượng đã được đề xuất 

là số lượng chỉ định, nhỏ hơn số lượng có trong tay, 

và nhỏ hơn số lượng chỉ định. Khối lượng chỉ định là 

số lượng tối đa có trong tay mong muốn. 

O Ghi đè Số lượng đã được đề nghị là số lượng chỉ định, nhỏ 

hơn số lượng chỉ định. Khối lượng chỉ định là khối 

lượng để chỉ định trong trường hợp khối lượng có 

trong tay có thể đạt tới điểm sắp xếp 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.486 0651 – Loại tính toán nhân công 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0651 OO TBD TBD SCP-2 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0651 – Loại tính toán nhân công 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

TME Thời gian  

CST Chi phí  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.487 0653 – Định dạng ngày 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0653 OO TBD TBD SCP-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0653 – Định dạng ngày 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 mm/dd/yy (tháng (2 số)/ ngày (2 số)/năm (2 số)) Tiêu chuẩn Mỹ 

2 yy.mm.dd (năm (2 số).tháng(2 số).ngày(2 số)) Tiêu chuẩn ANSI 

3 dd/mm/yy (ngày(2 số)/tháng(2 số)/năm (2 số)) Tiêu chuẩn 

Vương quốc 

Anh/Pháp 

4 dd.mm.yy (ngày(2 số).tháng (2 số).năm (2 số)) Tiêu chuẩn Đức 

5 yy/mm/dd (Năm(2 số)/tháng(2 số)/ngày (2 số)) Tiêu chuẩn Nhật 

Bản 

6 Yymmdd (Năm(2 số)tháng(2 số)ngày(2 số)) Tiêu chuẩn ISO 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.488 0657 – Loại thiết bị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0657 OO TBD TBD SCP-7 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0657 – Loại thiết bị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Thiết bị khử trùng khí EO  

2 Thiết bị khử trùng bằng hơi nước  

3 Axit Peraxetic  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.489 0659 – Kiểm soát lô 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0659 OO TBD TBD SCP-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0659 – Kiểm soát lô 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Chế độ OR không có người điều khiển  

2 Chế độ OR có người điều khiển  

3 Chế độ CPD không có người điều khiển  

4 Chế độ CPD có người điều khiển  

5 Chế độ offline (ngoại tuyến)  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.490 0667 – Trạng thái dữ liệu của thiết bị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0667 OO TBD TBD SDD-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0667 – Trạng thái dữ liệu của thiết bị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Các giá trị thời gian thực Hiển thị dữ liệu 

1 Các giá trị trong quá khứ In dữ liệu 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.491 0669 – Trạng thái tải 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0669 OO TBD TBD SDD-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0669 – Trạng thái tải 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

LLD Đang thiết lập tải Một tải đang xây dựng/thiết lập 

LCP Đang tải Tải đang được thực thi 

LCC Đã tải xong Tải hoàn thành 

LCN Hủy tải Tải đã bị hủy 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.492 0682 – Trạng thái của thiết bị 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0682 OO TBD TBD SCD-10 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0682 – Trạng thái của thiết bị 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Sẵn sàng Cửa đã bị đóng 

1 Chưa sẵn sàng Cửa được mở 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 

  

2.C.2.493 0702 – Loại chu trình 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0702 OO TBD TBD SCD-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0702 – Loại chu trình 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FLS Nhanh Được sử dụng với các dụng cụ khử trùng nhanh chóng 

mà đã được nhiễm bẩn trong khi phẫu thuật 

PRV Tiền chân không Một chu trình trước chân không là chân không tuyệt đối 

được hỗ trợ 

GRV Trọng lực Một chu trình trọng lực được thực hiện trong áp suất khí 

quyển 

LQD Lỏng Một chu trình cụ thể để khử trùng các chất lỏng 

EXP Hỏa tốc Một chu trình cực nhanh tương tự với một chu trình 

nhanh chóng nhưng hạng mục cung cấp đã được đóng 

gói 

DRT Chu kỳ nhanh Một chu trình nhanh chóng là một chu trình đặc biệt 

được sử dụng dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của buồng 

khử trùng được trong môi trường giữ chân không 

DRW Chu kỳ khởi động 

để thực hiện thử 

nghiệm nhanh 

chóng 

Một chu trình làm nóng nhanh chóng được sử dụng để 

đưa vào buồng khử trùng theo nhiệt độ để thực hiện một 

chu trình xét nghiệm nhanh 

THR Nhiệt  

ISO Đẳng nhiệt  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

BWD Thử nghiệm 

Bowie-Dick 

Một chu trình xét nghiệm Bowie-Dick là một chu trình 

đặc biệt được sử dụng để kiểm tra tính toàn vẹn của 

buồng khử trùng trong môi trường chân không 

LKT Thử nghiệm rò Chu trình kiểm tra rò rỉ kiểm tra tính toàn vẹn của buồng 

khử trùng được giữ trong môi trường chân không qua 

một khoảng thời gian cụ thể. 

WFP Xung áp suất hơi 

nước/bao bọc 

(Wrap/SFPP) 

Một chu trình bao phủ/SFPP sử dụng các loạt xung hơi 

nước thay vì môi trường chân không trong giai đoạn 

điều chỉnh trạng thái của chu trình khi hạng mục cung 

cấp không được bao phủ 

SFP Xung áp suất xối 

hơi nước 

Một chu trình SFPP sử dụng xung hơi nước thay vì môi 

trường chân không trong giai đoạn thực hiện điều chỉnh 

trạng thái của chu trình khi hạng mục cung cấp được bao 

phủ 

CMW Rửa hóa chất Một chu trình rửa hóa học 

PEA Axit Peraxetic Một chu trình sử dụng axit peraxetic 

EOH EO nhiệt độ cao  

EOL EO nhiệt độ thấp  

CRT Rửa xe đẩy  

UTL Rửa dụng cụ đựng  

IST Rửa dụng cụ  

GLS Đồ thủy tinh  

PLA Rửa đồ nhựa  

ANR Gây mê/hô hấp Chu trình rửa đặc biệt 

GTL Nhẹ  

OPW Rửa tùy chọn Bất kỳ chu trình rửa tùy chọn 

BDP Bô của người bệnh  

TRB Khay/chậu  

GNP Mục đích chung  

COD Mã  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

RNS Xả  

2RS Xả lần hai  

DEC Khử nhiễm  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.494 0717 – Giá trị hạn chế quyền truy nhập 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0717 PA TBD TBD ARV-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0717 – Giá trị hạn chế quyền truy nhập 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ALL Toàn bộ  

DEM Toàn bộ dữ liệu nhân khẩu học  

LOC Địa điểm của bệnh nhân  

PID-7 Ngày sinh  

PID-17 Tôn giáo  

HIV Tình trạng và kết quả HIV  

STD Các bệnh lây lan qua đường tình dục  

PSY Sức khỏe thần kinh tâm thần  

DRG Thuốc  

SMD Các dữ liệu y tế nhạy cảm  

NO Không  

OO Không chọn tất cả các mục đăng ký 

(HIPAA) 

 

OI Chọn tất cả các mục đăng ký (HIPAA)  
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.495 0719 – Mã lý do hạn chế quyền truy nhập 

Bảng siêu dữ liệu 

 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0719 PA TBD TBD ARV-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0719 – Mã lý do hạn chế quyền truy nhập 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

PAT Yêu cầu của bệnh nhân  

PHY Yêu cầu của bác sĩ  

REG Quy định của pháp luật  

ORG Chính sách hoặc yêu cầu của tổ chức  

EMP Nhân viên của tổ chức này  

DIA Liên quan đến chẩn đoán  

VIP Người rất quan trọng hoặc người nổi tiếng  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.496 0725 – Các mã phương thức 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0725 OO TBD TBD RXO-31, OBX-22 Hoạt động 

 

Bảng 0725 HL7 – Các mã phương thức 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

INT Dự định Kế hoạch để thực hiện một dịch vụ 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

APT Lịch hẹn Hành động đã có kế hoạch tương ứng thời gian cụ 

thể và vị trí cụ thể 

ARQ Đề nghị đặt lịch hẹn Yêu cầu dành cho việc đăng ký của một cuộc hẹn 

PRMS Lời hứa Ý định để thực hiện một dịch vụ 

PRP Đề xuất Không bắt buộc phải có ý định thực hiện một hoạt 

động 

RQO Đề nghị - chỉ định Yêu cầu hoặc chỉ định dành cho một dịch vụ 

EVN Sự kiện Dịch vụ thực sự xảy ra hoặc đã xảy ra hoặc đang 

diễn ra 

EVN.CRT Tiêu chí sự kiện Tiêu chí áp dụng cho các sự kiện của dịch vụ khác 

đang được áp dụng 

Đây là một phương thức hoạt động đã được 

khẳng định 

Các cách sử dụng phương thức tương tự nêu trên 

có thể được định nghĩa  

Ví dụ, sử dụng trong các kế hoạch chăm sóc 

EXP Mong đợi Mong đợi rằng điều gì đó sẽ xuất hiện độc lập với 

mục tiêu đã đề ra. Ví dụ, hy vọng bệnh nhân sẽ 

không phải dùng thuốc. 

 

2.C.2.497 0728 – Giá trị CCL 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0728 FM TBD TBD DG1-23 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0728 – Giá trị CCL 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Không có gì rõ ràng  

1 Thấp  

2 Trung bình  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

3 Cao  

4 Rất cao  

 

2.C.2.498 0731 – Trạng thái xác định chẩn đoán DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0731 FM TBD TBD DG1-25 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0731 – Trạng thái xác định chẩn đoán DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Mã hợp lệ  

1 Mã không hợp lệ  

2 Hai mã chẩn đoán chính  

3 Không hợp lệ với giới tính này  

4 Không hợp lệ với độ tuổi này  

 

2.C.2.499 0734 – Trạng thái ghép Nhóm  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0734 FM TBD TBD DRG-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0734 – Trạng thái ghép nhóm 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Ghép nhóm bình thường  

1 Chẩn đoán chính không hợp lệ hoặc bị 

thiếu 

 

2 Chẩn đoán không được phép làm chẩn  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

đoán chính 

3 Các dữ liệu không đáp ứng các tiêu chí 

DRG 

 

4 Tuổi, ngày nhập viện, ngày sinh hoặc 

ngày ra viện không hợp lệ 

 

5 Giới tính không hợp lệ  

6 Trạng thái ra viện không hợp lệ  

7 Trọng lượng lúc nhập viện không hợp lệ  

8 Thời gian nội trú không hợp lệ  

9 Trường dữ liệu “cùng ngày” không hợp lệ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.500 0739 – Bệnh nhân trạng thái DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0739 FM TBD TBD DRG-17 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0739 – Bệnh nhân trạng thái DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

1 Thời gian nội trú bình thường  

2 Thời gian nội trú ngắn  

3 Thời gian nội trú dài  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.501 0742 – Tính toán tài chính trạng thái DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0742 FM TBD TBD DRG-20 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0742 – Tính toán tài chính trạng thái DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

00 Đã tính trọng số hiệu dụng  

01 Hợp đồng riêng của bệnh viện  

03 Đã tính trọng số hiệu dụng để chuyển viện/giới thiệu  

04 Bệnh viện khác giới thiệu dựa trên quan hệ hợp tác 

(không bồi hoàn DRG) 

 

05 Thời gian nội trú không hợp lệ  

10 Không có thông tin/đầu mục nhập về dữ liệu chi phí của 

DRG này 

 

11 Không tìm thấy trọng số tương đối của khoa (loại)  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.502 0749 – Trạng thái ghép nhóm DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0749 FM TBD TBD DRG-26 Hoạt động 

Bảng do người dùng định nghĩa 0749 – Trạng thái ghép nhóm DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Mã hợp lệ; không được sử dụng để ghép 

nhóm 

 

1 Mã hợp lệ, được sử dụng cho việc ghép 

nhóm 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

2 Mã không hợp lệ; không được sử dụng 

để ghép nhóm 

 

3 Mã không hợp lệ; mã phù hợp để ghép 

nhóm 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.503 0755 – Trạng thái DRG trọng lượng khi sinh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0755 FM TBD TBD DRG-31 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0755 – Trạng thái DRG trọng lượng khi sinh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Không khai báo trọng lượng khi nhập 

viện dùng để ghép nhóm 

 

1 Trọng lượng được khai báo khi nhập 

viện dùng để ghép nhóm 

 

2 Trọng lượng mặc định (>2499g) được 

dùng để ghép nhóm 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.504 0757 – Biên bản tình trạng hô hấp DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0757 FM TBD TBD DRG-32 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0757 – Biên bản tình trạng hô hấp DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Biên bản tình trạng hô hấp không 

được dùng để ghép nhóm 

 

1 Dùng các biên bản tình trạng hô 

hấp được liệt kê để ghép nhóm 

 

2 Dùng giá trị mã OPS để ghép 

nhóm 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.505 0759 – Trạng thái nhập viện 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0759 FM TBD TBD DRG-33 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0759 – Trạng thái nhập viện 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Trạng thái nhập viện hợp lệ; dùng để ghép nhóm  

1 Trạng thái nhập viện hợp lệ; không dùng để ghép nhóm  

2 Trạng thái nhập viện không hợp lệ, không dùng để ghép 

nhóm 

 

3 Trạng thái nhập viện không hợp lệ; giá trị mặc định được 

dùng để ghép nhóm 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.506 0761 – Trạng thái xác định thủ tục DRG 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0761 FM TBD TBD PR1-21 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0761 – Trạng thái xác định thủ tục DRG 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

0 Mã hợp lệ  

1 Mã không hợp lệ  

2 Không dùng  

3 Không hợp lệ cho giới tính này  

4 Không hợp lệ cho độ tuổi này  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.507 0763 – Sự liên quan của thủ tục DRG  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0763 FM TBD TBD PR1-22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0763 – Sự liên quan của thủ tục DRG 

Giá 

trị 

Mô tả Ghi chú 

0 Thủ tục không thích hợp dành cho phẫu thuật và 

không phẫu thuật 

 

1 Thủ thuật liên quan đến phẫu thuật  

2 Thủ thuật liên quan đến trường hợp không phẫu 

thuật 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.508 0771 – Loại hoặc phân nhóm nguồn lực 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0771 PA TBD TBD STF-39 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0771 – Loại hoặc phân nhóm nguồn lực 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.509 0776 – Trạng thái hạng mục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0776 MM TBD TBD ITM-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0776 – Trạng thái hạng mục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Đang có hiệu 

lực 

Hạng mục sẵn sàng để được mua sắm hoặc cấp phát 

P Tạm thời 

không hiệu lực 

Hạng mục không có sẵn để mua sắm, nhưng có sẵn 

để cấp phát 

I Không hiệu 

lực 

Hạng mục không có sẵn để mua sắm hoặc cấp phát 

 

2.C.2.510 0778 – Loại hạng mục 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0778 OO TBD TBD ITM-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0778 – Loại hạng mục 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EQP Thiết bị  

SUP Nguồn cung  

IMP Cấy ghép  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

MED Dược phẩm  

TDC Ống, ống thoát dịch, ống thông  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.511 0790 – Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0790 OO TBD TBD ITM-16 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0790 – Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

FDA Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm  

AMA Hiệp hội Y khoa Mỹ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.512 0793 – Luật hiện hành 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0793 OO TBD TBD ITM-18 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0793 – Luật hiện hành 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SMDA Luật thiết bị y tế an toàn  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.513 0806 – Loại khử trùng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0806 OO TBD TBD STZ-1 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0806 – Loại khử trùng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

EOG Khí ethylen oxit  

PCA Axit Peraxetic  

STM Hơi nước  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.514 0809 – Chu kỳ bảo dưỡng/bảo trì 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0809 OO TBD TBD STZ-3 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0809 – Chu kỳ bảo dưỡng/bảo trì 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.515 0811 – Loại bảo trì/bảo dưỡng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0811 OO TBD TBD STZ-4 Hoạt động 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0811 – Loại bảo trì/bảo dưỡng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.516 0818 – Đóng gói 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0818 OO TBD TBD PKG-2 Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa người dùng 0818 – Đóng gói 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

CS Thùng/Vỏ  

BX Hộp/Thùng  

EA Riêng từng cái/chiếc  

SET Bộ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.517 0834 – Các kiểu MIME 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0834 InM TBD TBD RP.3, ED.2 Hoạt động 

 

Bảng nhập vào 0834 – Các kiểu MIME 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

application Dữ liệu ứng dụng  

audio Dữ liệu âm thanh  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

image Dữ liệu hình ảnh  

model Dữ liệu mô hình RFC 2077 

text Dữ liệu văn bản  

video Dữ liệu video  

multipart Đóng gói đa lĩnh vực MIME  

 

2.C.2.518 0836 – Mức độ nghiêm trọng của vấn đề 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0865 PC TBD TBD PRB-26 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0836 – Mức độ nghiêm trọng của vấn đề  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.519 0838 – Triển vọng của vấn đề 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0865 PC TBD TBD PRB-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0838 – Triển vọng của vấn đề 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 
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2.C.2.520 0865 – Trạng thái hoàn thành hồ sơ giới thiệu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0865 OO TBD TBD RF1-12 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0865 – Trạng thái hoàn thành hồ sơ giới thiệu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.521 0868 – Lý do thông tin liên lạc viễn thông hết hiệu lực 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0868 InM TBD TBD XTN.15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0868 – Lý do thông tin liên lạc viễn thông hết 

hiệu lực 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

M Đã chuyển đi Cá nhân liên quan với địa chỉ viễn thông đã chuyển đi 

và hiện không thường trú tại địa chỉ đó 

E Nhập thông tin 

sai 

Địa chỉ viễn thông đã sai và không bao giờ liên 

quan/gắn với với cá nhân đó 

R Đang đề nghị Cá nhân liên quan đã yêu cầu rằng địa chỉ viễn thông 

đã bị loại bỏ (xóa bỏ) trong hồ sơ của họ (mặc dù nó có 

thể vẫn được hiệu chỉnh) 

C Đã chỉnh sửa 

chính xác 

Địa chỉ viễn thông đã được thay thế với một phiên bản 

địa chỉ đã được hiệu chỉnh chính xác 

N Không còn phục 

vụ (đã không sử 

dụng dịch vụ) 

Địa chỉ viễn thông không sẵn sàng hoặc không tồn tại 

(do dịch vụ đã bị hủy bỏ/cá nhân không sử dụng dịch 

vụ đó nữa) 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.522 0871 – Các mã rủi ro cung cấp  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0871 OO TBD TBD ITM-15 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0871 – Các mã rủi ro cung cấp 

Mã Mô tả Ghi chú/Lưu ý cách sử dụng/Định nghĩa 

COR Ăn mòn Chất liệu/Nguyên liệu là chất ăn mòn và có thể gây 

ra chấn thương nghiêm trọng cho da, màng nhầy và 

mắt. Tránh bất kỳ sự đụng chạm mà không được 

bảo vệ 

FLA Dễ cháy Chất liệu/Nguyên liệu dễ cháy (mức độ bắt lửa cao) 

và trong hỗn hợp nhất định (tiếp xúc không khí) có 

thể dẫn đến các vụ nổ. Tránh xa lửa, tia lửa và nhiệt 

độ cao 

EXP Dễ nổ Chất liệu/Nguyên liệu là một hỗn hợp gây nổ (chất 

nổ). Giữ chúng tránh xa lửa, tia lửa và nhiệt độ cao. 

INJ Nguy cơ gây 

thương tích 

Chất liệu/Nguyên liệu là chất rắn và sắc nhọn (ví 

dụ, các ống thông dò). Bỏ hoặc giữ chúng trong các 

loại thùng có vỏ cứng 

TOX Độc hại Chất liệu/Nguyên liệu là chất độc hại đối với con 

người và/hoặc động vật. Phải thực hiện các phương 

pháp bảo quản/chăm sóc nhằm tránh sự hợp nhất, 

thậm chí một số lượng nhỏ 

RAD Phóng xạ Chất liệu/Nguyên liệu là một nguồn bức xạ ion hóa 

và phải được xử lý cẩn thận cùng với phương thức 

bảo quản đặc biệt nhằm tránh gây ra chấn thương 

đối với những người xử lý và tránh gây nguy hiểm 

cho môi trường xung quanh 

UNK Không biết Mức độ nguy cơ của chất liệu/nguyên liệu chưa 

được biết 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7. 
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2.C.2.523 0879 – Mã sản phẩm/Dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0879 FM TBD TBD PSL-7, PSL-22 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0879 – Mã sản phẩm/dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.524 0880 – Phần bổ sung cho mã sản phẩm/dịch vụ 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0880 FM TBD TBD PSL-8 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0880 – Phần bổ sung cho mã sản phẩm/dịch vụ 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.525 0881 – Bác sĩ thực hiện vai trò 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0881 FM TBD TBD PSL-31 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0881 – Bác sĩ thực hiện vai trò 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

T Phần kỹ thuật  

P Phần chuyên môn  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Cả hai  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.526 0882 – Bác sỹ thực hiện vai trò trong lĩnh vực y khoa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0882 FM TBD TBD PSL-32 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0882 – Bác sỹ thực hiện vai trò trong lĩnh vực 

y khoa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

E Được thuê làm  

SE Tự làm chủ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

2.C.2.527 0894 – Phía cơ thể 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0894 FM TBD TBD PSL-33 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0894 – Phía cơ thể 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Trái  

R Phải  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  
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2.C.2.528 0895 – Chỉ báo sự hiện diện khi nhập viện (POA) 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0895 FM TBD TBD DG1-26 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0895 – Chỉ báo sự hiện diện khi nhập viện 

(POA) 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Có  

N Không  

U Không biết  

W Không áp dụng  

E Miễn trừ  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

2.C.2.529 0904 – Lược đồ kiểm tra an ninh 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0904 InM TBD TBD CX.12, PPN.26, 

XCN.25 

Mới 

 

Bảng HL7 0904 – Lược đồ/mô hình kiểm tra an ninh 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

BCV Số xác nhận/chứng thực 

hợp lệ của thẻ ngân hàng 

Một mã số không in nổi có trên các thẻ ngân 

hàng và được sử dụng để xác nhận/chứng thực 

tính hợp lệ của thẻ và người xuất trình thẻ 

CCS Mã an ninh của thẻ tín 

dụng 

 

VID ID phiên bản  
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2.C.2.530 0905 – Trạng thái vận chuyển hàng hóa 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0905 OO TBD TBD SHP-3 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0905 – Trạng thái vận chuyển hàng hóa 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ONH Đang bị giữ lại  

INV Đã lưu kho  

PRC Đang xử lý  

REJ Bị từ chối  

TTL Phân loại chuyển đến phòng thí 

nghiệm 

 

TRN Đang được chuyển tiếp  

 

2.C.2.531 0906 – Ưu tiên vận chuyển  

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0906 OO TBD TBD SHP-6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0906 – Mức độ ưu tiên của hoạt động 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Càng sớm càng tốt, thứ tự ưu tiên cao thứ hai sau ngay lập 

tức 

 

CR Gọi lại khi có kết quả - bên cung cấp dịch vụ cần liên lạc 

với bên chỉ định ngay khi có kết quả, thậm chí là kết quả sơ 

bộ 

 

CS Gọi lại để lên lịch – Bên thực hiện cần liên lạc với bên chỉ 

định (hoặc đích) để lên lịch cung cấp dịch vụ 

 

CSP Gọi lại cho bên đặt lịch để xếp lịch – bên xếp lịch cần liên  



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 492 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

lạc với bên đặt lịch để xếp lịch cho dịch vụ 

CSR Liên lạc người nhận để xếp lịch – Bên xếp lịch cần liên lạc 

với người nhận dịch vụ (đích) để xếp lịch dịch vụ 

 

EL Tùy chọn – Có lợi cho bệnh nhân nhưng không thiết yếu để 

cứu sống 

 

EM Khẩn cấp – Sự kết hợp các điều kiện hoặc tình trạng phát 

sinh không được dự đoán trước đòi hỏi phải hành động 

ngay lập tức 

 

P Trước phẫu thuật – được dùng để chỉ rằng dịch vụ cần được 

thực hiện trước một cuộc phẫu thuật đã lên lịch. Khi chỉ 

định một dịch vụ và dùng mức ưu tiên “trước phẫu thuật”, 

cần kiểm tra để đảm bảo có đủ thời gian cho việc thực hiện 

dịch vụ. Khi đã chỉ định  dịch vụ, một tin nhắn có thể được 

gửi đi để cho biết thời gian cần dịch vụ để yêu cầu này 

không bị mâu thuẫn với cuộc phẫu thuật đã có lịch. 

 

PRN Nếu cần – Một yêu cầu “nếu cần” cần được đi kèm một bản 

mô tả các yếu tố cấu thành nhu cầu. Bản mô tả này được thể 

hiện bằng các kết quả quan sát đóng vai trò như một tiền đề 

 

R Thông thường – dịch vụ thông thường, thực hiện trong giờ 

làm việc bình thường 

 

RR Báo cáo gấp – báo cáo cần được lập và gửi đi càng sớm 

càng tốt 

 

S Ngay lập tức – với mức ưu tiên cao nhất (ví dụ khẩn cấp)  

T Theo thời gian định trước – Cần thực hiện càng gần thời 

gian yêu cầu càng tốt (ví dụ mức kháng sinh toàn diện) 

 

UD Dùng như chỉ dẫn – Thuốc được dùng như chỉ dẫn của 

người kê đơn 

 

UR Gấp – đòi hỏi hành động nhanh chóng kịp thời  

 

2.C.2.532 0907 – Tính bảo mật trong quá trình vận chuyển 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0907 OO TBD TBD SHP-7 Hoạt động 
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Bảng HL7 0907 – Tính bảo mật 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

B Kinh doanh – Do lớp dịch vụ có thể là những kiến thức 

được coi như bí mật thương mại hoặc bí mật kinh doanh, 

đôi khi (dù hiếm khi) cần đánh dấu các hạng mục này thuộc 

mức bảo mật kinh doanh. Tuy nhiên, không có thông tin liên 

quan đến bệnh nhân nào có thể thuộc mức bảo mật này. 

 

D Bác sĩ lâm sàng – Chỉ các bác sĩ lâm sàng mới xem được 

hạng mục này, những cá nhân lập hóa đơn và quản trị không 

thể truy cập hạng mục này mà không có sự cho phép đặc 

biệt  

 

I Cá nhân – Chỉ những cá nhân được ghi rõ là người thực 

hiện dịch vụ này và những người mà vai trò cho phép truy 

cập mới có quyền truy cập (xét mã loại vai trò) 

 

L Thấp – Không có hạng mục bệnh án nào của bệnh nhân có 

thể được xem là bảo mật thấp. Tuy nhiên, một số đối tượng 

dịch vụ không liên quan đến bệnh nhân và có thể có mức 

bảo mật thấp. 

 

N Bình thường – Các quy tắc bảo mật thông thường (theo các 

hành động y tế tốt) được áp dụng, tức là, chỉ các cá nhân 

được cấp phép có nhu cầu y tế hoặc kinh doanh hợp pháp 

mới có thể tiếp cận hạng mục này. 

 

R Hạn chế - Hạn chế tiếp cận, ví dụ chỉ những nhà cung cấp 

dịch vụ hiện đang có quan hệ chăm sóc với bệnh nhân mới 

được tiếp cận 

 

V Rất hạn chế - Rất hạn chế truy cập như thông báo của cán 

bộ bảo vệ quyền riêng tư của cơ quan giữ bệnh án 

 

ETH Liên quan đến lạm dụng chất – Hạng mục liên quan đến lạm 

dụng rượu/ ma túy 

 

HIV Liên quan đến HIV – Hạng mục liên quan đến HIV và AIDS  

PSY Liên quan đến bệnh tâm thần – Hạng mục liên quan đến 

bệnh tâm thần 

 

SDV Liên quan đến bạo lực tình dục hoặc bạo lực gia đình – 

Hạng mục có liên quan đến tấn công tình dục hoặc bạo lực 

gia đình 

 

C Người nổi tiếng – Người nổi tiếng là những người công 

chúng quan tâm (VIP), gồm cả nhân viên, thông tin của họ 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

đòi hỏi được bảo vệ đặc biệt 

S Nhạy cảm – Thông tin mà bệnh nhân đòi hỏi bảo mật cao. 

Thông tin nhạy cảm không được chia sẻ với thành viên gia 

đình. Thông tin do bệnh nhân cung cấp về các thành viên 

gia đình được mặc định là thông tin nhạy cảm. Có thể đánh 

dấu hoặc xóa dấu bảo mật nhạy cảm theo yêu cầu của bệnh 

nhân. 

 

T Điều cấm kỵ – Thông tin không được tiết lộ hoặc thảo luận 

với bệnh nhân trừ khi thông qua bác sĩ được giao điều trị 

bệnh nhân trong trường hợp này. Thông thường đây chỉ là 

một hạn chế tạm thời, ví dụ dùng trong trường hợp có chẩn 

đoán hoặc kết quả mới về khả năng tử vong, như bệnh ác 

tính hoặc HIV. 

 

 

2.C.2.533 0908 – Loại đóng gói 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0908 OO TBD TBD PAC-5 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0908 – Loại đóng gói 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.534 0909 – Lược đồ/Mô hình phân nhóm phương thức công bố các 

kết quả của bệnh nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0909 OO TBD TBD OBX-26 Hoạt động 
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Bảng HL7 0909 – Lược đồ/Mô hình phân nhóm phương thức công bố các kết 

quả của bệnh nhân 

Giá trị Mô tả Thời gian/ 

Thời kỳ 

STBD Cần xác định cách chia sẻ – Cần xác định phân nhóm NA (không tồn tại 

giá trị) 

SIMM Chia sẻ ngay lập tức – Chia sẻ kết quả với bệnh nhân 

ngay lập tức 

Ngay lập tức 

SWNL Chia sẻ trong các giới hạn thông thường – Chia sẻ kết 

quả trong khoảng tham chiếu/điều trị với bệnh nhân 

ngay lập tức. Chia sẻ kết quả nằm ngoài khoảng tham 

chiếu/điều trị với bệnh nhân sau một hoặc nhiều ngày 

làm việc như đã thống nhất với các hệ thống liên quan. 

1 ngày ngay lập 

tức 

SID Chia sẻ trong 1 ngày – Chia sẻ kết quả bất kể khoảng 

tham chiếu/điều trị sau 1 hoặc nhiều ngày như thống 

nhất với các hệ thống có liên quan. 

1 ngày 

SIDC Chia sẻ trong 1 ngày có điều kiện – Chia sẻ kết quả 

trong khoảng tham chiếu/điều trị với bệnh nhân sau 1 

hoặc nhiều ngày làm việc như đã thống nhất với các hệ 

thống liên quan. Giữ lại các kết quả ngoài khoảng tham 

chiếu/điều trị cho đến khi bác sĩ thông báo 

Giữ lại 1 ngày 

SWTH Giữ lại chưa chia sẻ – Giữ lại các kết quả bất kể khoảng 

tham chiếu/điều trị. 

Đã được giữ lại 

 

2.C.2.535 0910 – Phương thức tiếp nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0910 InM/OO TBD TBD OM1-47    Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa mở rộng 0910 – Phương thức tiếp nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Các mã phương thức tiếp nhận, nhóm  ngữ 

cảnh 29, ảnh số và truyền thông trong y tế 

(DICOM) – Phần 16: Nguồn ánh xạ nội 

dung (PS3.16), xem miễn phí tại 

Sử dụng ID hệ 

thống mã = 

DCM 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

http://dicom.nema.org 

 

2.C.2.536 0912 – Sự tham gia 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0912 OO TBD TBD PRT-4 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0912 – Vai trò tham gia 

Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

AAP Nhà cung cấp báo nhận cảnh 

báo 

PRT- 4 – Định danh của người dùng 

lâm sàng 

AC Đồng ký quản trị RXA 

AD Nhà cung cấp tiếp nhận PV1-17 Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân 

AI Trợ lý/ Phiên dịch viên thay 

thế 

 

AP Nhà cung cấp quản trị RXA-10 Nhà cung cấp cấp phát thuốc 

ARI Trợ lý phiên giải kết quả  

AT Nhà cung cấp điều trị PV1-7 Bác sĩ đang chăm sóc/thăm 

khám cho bệnh nhân 

AUT Tác giả AUT/Người khởi tạo 

sự kiện 

ORC-19 Hành động bởi (người thực 

hiện) 

CP Nhà cung cấp tham vấn  

DP Nhà cung cấp cấp thuốc RXD-10 Nhà cung cấp đang cấp phát 

thuốc 

EP Nhà cung cấp nhập thông tin 

(có thể không phải là nhân 

viên ghi bệnh án) 

ORC-10 Đã được nhập bởi (người 

nhập) 

EQUIP Thiết bị  

FHCP Chuyên gia chăm sóc sức khỏe 

gia đình 
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Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

MDIR Giám đốc y tế OBX-25 Giám đốc y khoa của tổ chức 

đang thực hiện 

OP Nhà cung cấp chỉ định (yêu 

cầu) 

ORC-12-Nhà cung cấp chỉ định, OBR-

16-Nhà cung cấp chỉ định, RXO-14-Mã 

số DEA của nhà cung cấp chỉ định, 

RXE-13-Mã số DEA của nhà cung cấp 

chỉ định, ORC – 24 - Địa chỉ nhà cung 

cấp chỉ định 

PB Người đóng gói  

PH Dược sĩ (chưa rõ cách phân 

tách ID của người xác nhận 

của dược sĩ/Người cung cấp 

điều trị) 

RXE-14 Dược sĩ/ID người xác minh 

của nhà cung cấp điều trị/Dược sỹ 

PI Phiên dịch viên chính   

PO Tổ chức thực hiện  

POMD Giám đốc y tế của tổ chức thực 

hiện 

 

PP Nhà cung cấp chăm sóc chính  

PRI Phiên dịch viên kết quả chính  

RCT Gửi bản sao kết quả đến  

RO Người quan sát chịu trách 

nhiệm 

OBX-16 Người chịu trách nhiệm quan 

sát 

RP Nhà cung cấp giới thiệu PV1-8 Bác sĩ giới thiệu đến 

RT Được giới thiệu đến nhà cung 

cấp 

 

SB Người gửi  

SC Người thu thập mẫu vật xét 

nghiệm 

OBR-10 – Định danh của người thu 

thập 

TN Kỹ thuật viên  

TR Người ghi bệnh án  

VP Nhà cung cấp xác nhận ORC-11 - Đã được xác minh bởi 
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Giá trị Mô tả Được sử dụng với 

VPS Thẩm định nhà cung cấp dược 

phẩm (chưa rõ cách phân tách 

ID của người thẩm định của 

Dược sĩ/Nhà cung cấp điều trị) 

RXE-14 ID của người xác minh của nhà 

cung cấp điều trị/Dược sỹ 

VTS Thẩm định nhà cung cấp điều 

trị (chưa rõ cách phân tách ID 

của người thẩm định của dược 

sĩ/người cung cấp điều trị) 

RXE-14 - ID của người xác minh của 

nhà cung cấp điều trị/Dược sỹ 

WAY Tọa độ điểm  

WAYR Người nhận tọa độ điểm  

 

2.C.2.537 0913 – Mã loại đơn vị tiền tệ theo ISO-4217 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0913 InM TBD TBD MO.2, MOP.3 Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa mở rộng bên ngoài 0913 – Mã loại đơn vị tiền tệ  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Sử dụng dạng 3-ký tự (ký tự chữ cái) của ISO 

4217  

 

 

2.C.2.538 0914 – Nguồn gốc nguyên nhân 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0914 OO TBD TBD OBX-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0914 – Nguồn gốc nguyên nhân 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

AP Quá trình phân tích Nhập (AP) khi THỰC HIỆN TIẾN TRÌNH XỬ LÝ PHÂN 

TÍCH là nguyên nhân dẫn đến: 

- Sự thất bại của sản phẩm hoặc nguồn cung cấp (các chất 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

phản ứng, thiết bị định cỡ (xác định đường kính), chất 

liệu/nguyên liệu QC) 

- Lỗi của thiết bị hoặc dụng cụ 

IM Quản lý thông tin Nhập (IM) trong quá trình QUẢN LÝ THÔNG TIN là 

nguyên nhân dẫn đến: 

- Các kết quả của cơ sở dữ liệu hoặc chương trình 

- Việc ghi đè (thay thế) của các kết quả xét nghiệm 

- Các kết quả tính toán không chính xác 

- Chỉ báo (cờ hiệu), các khoảng giới hạn tham chiếu, các 

đơn vị đo lường không chính xác 

- Việc truyền đưa các kết quả xét nghiệm chưa hoàn 

thành/không chính xác 

- Khác 

L Phòng thí nghiệm Nhập (L) trong PHÒNG XÉT NGHIỆM là nguyên nhân 

dẫn đến: 

- Lỗi dữ liệu đầu vào 

- Lỗi liên quan đến xét nghiệm/kỹ thuật 

- Lặp lại xét nghiệm gây ra việc thay đổi kết quả xét nghiệm 

NA Không áp dụng Nhập (NA) trong trường hợp KHÔNG ÁP DỤNG là 

nguyên nhân dẫn đến: 

- Nếu không thực hiện việc xem xét lại hoặc 

- Không thể xác định nguyên nhân (lý do) để xem xét lại 

Chú ý: Không sử dụng cụm từ NA trong trường hợp trạng 

thái mã kết quả không được hiệu chỉnh chính xác (đã được 

xem xét lại) hoặc trong trường hợp công bố sơ bộ các kết 

quả chính xác (việc xem xét lại). 

PD Dữ liệu của người 

đặt hàng 

Nhập (PD) trong trường hợp thông tin về DỮ LIỆU CỦA 

NGƯỜI YÊU CẦU (RA CHỈ ĐỊNH) mới hoặc đã bị thay 

đổi là nguyên nhân dẫn đến: 

- Thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân đã bị thay đổi 

hoặc 

- Dữ liệu mã hóa kết quả được cung cấp bởi khách hàng 

dựa trên sự yêu cầu hoặc bản kê khai mẫu xét nghiệm rõ 

ràng mà sẽ được nhập vào trong quá trình nhập chỉ định (ví 

dụ, ngày sinh thiết trước đó, thông tin lâm sàng, nguồn 

gốc,…) 
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Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.539 0915 – Mã kiểm soát quá trình xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0915 OO TBD TBD OBX-28 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0915 – Mã kiểm soát quá trình xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được định 

nghĩa 

 

 

2.C.2.540 0916 – Thông tin lâm sàng liên quan 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0916 OO TBD TBD OBR-13 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0916 – Thông tin lâm sàng liên quan 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

F Bệnh nhân đã nhịn ăn uống trước khi thực hiện 

thủ tục 

 

NF Bệnh nhân cho biết họ không nhịn ăn uống trước 

thủ tục 

 

NG Không cung cấp – Bệnh nhân không được hỏi tại 

thời điểm thực hiện thủ tục 

 

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.541 0917 – Loại tiêm Bolus 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0917 OO TBD TBD RXV-2 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0917 – Loại tiêm Bolus 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Bổ sung  

L Nạp  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.542 0918 – Kiểu PCA 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0918 OO TBD TBD RXV-7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0918 – Loại PCA 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

C Tiếp tục  

P Chỉ PCA  

PC PCA + tiếp tục  

 

2.C.2.543 0919 – Xét nghiệm làm riêng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0919 OO TBD TBD OM1-48 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0919 – Xét nghiệm làm riêng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

Y Xét nghiệm này nên được làm 

riêng 

 

N Có thể làm xét nghiệm này 

cùng một số các xét nghiệm 

khác 

Mặc định – sẽ được giả định trong trường 

hợp trường dữ liệu này có giá trị rỗng (hoặc 

không có giá trị) 

D Trong một số trường hợp, xét 

nghiệm này chỉ nên được làm 

riêng cùng các xét nghiệm 

tương tự (ví dụ như tế bào học 

hoặc giải phẫu bệnh lý học) 

Khi D là giá trị cụ thể dành cho trường dữ 

liệu này, sử dụng trường dữ liệu OM1-49 

xác định phương thức để các xét nghiệm 

phải được nhóm lại cùng với nhau. Các xét 

nghiệm trong cùng lĩnh vực dịch vụ chẩn 

đoán tương tự có thể có cùng yêu cầu tương 

tự và vì vậy xuất hiện trong cùng bản tin  

 

2.C.2.544 0920 – Trạng thái mẫu xét nghiệm/thuộc tính được ưu tiên 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0920 OO TBD TBD OM4-16 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0920 – Trạng thái mẫu xét nghiệm/thuộc tính được ưu tiên 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

P Được ưu tiên 

chọn 

Mẫu xét nghiệm được ưu tiên dành cho tất cả 

các thuộc tính (Thùng/Vật/Lọ chứa và chất phụ 

gia) đã được xác định trong phân đoạn dữ liệu 

OM4 

A Có thể thay thế Đây là một mẫu xét nghiệm có thể chấp nhận 

được theo hình thức thay thế cho mẫu xét 

nghiệm được ưu tiên. Trong trường dữ liệu sau 

đây (OM4-17), mã số thứ tự của mẫu xét 

nghiệm được ưu tiên phải được trình bày trong 

bản tin. 

 

2.C.2.545 0921 – Mã loại chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 
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Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0921 FM TBD TBD IN3-26 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0921 – Mã loại chứng nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

ADM Tiếp nhận  

SERV Dịch vụ  

PROC Thủ tục  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.546 0922 – Mã phân nhóm chứng nhận 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0922 FM TBD TBD IN3-27 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0922 – Mã phân nhóm chứng nhận 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

IR Đề nghị ban đầu  

RA Đề nghị xét lại  

RE Đề nghị kéo dài  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.547 0923 – Tạm dừng tiến trình xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0923 OO TBD TBD DON-12 Hoạt động 
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Bảng HL7 0923 – Tạm dừng tiến trình xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

NIN Tiến trình xử lý không bị tạm dừng  

WOT Ngắt trước quy trình: Tiến trình xử lý bị tạm dừng 

trước khi nhân viên lấy máu cắm kim vào tay  

người hiến máu 

 

ABR Ngắt ngang quy trình: Tiến trình xử lý bị ngắt 

quãng sau khi nhân viên lấy máu cắm kim vào tay 

người hiến máu 

 

 

2.C.2.548 0924 – UoM Giới hạn liều lượng tích lũy 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0924 OO TBD TBD CDO-4 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0924 – UoM Giới hạn liều lượng tích lũy  

Giá trị Mô tả Ghi chú 

A Theo năm  

D Theo ngày  

M Theo tháng  

O Theo thời gian chỉ định Không xuất phát từ UCUM 

PL Suốt cuộc đời bệnh nhân Không xuất phát từ UCUM 

WK Theo tuần  

Những giá trị này chỉ là các giá trị gợi ý; chúng không bắt buộc phải được 

sử dụng trong các bản tin HL7.  

 

2.C.2.549 0925 – Về vấn đề lấy máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0925 OO TBD TBD DON-14 Hoạt động 
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Bảng HL7 0925 – Về vấn đề lấy máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

INF Xâm nhập vào (thâm nhiễm)  

VSM Co thắt mạch  

COL Xẹp tĩnh mạch  

MIS Trượt/vào mô  

NAD Điều chỉnh kim (có thể không làm kết thúc thủ tục, 

nếu thành công sẽ tác động đến việc sản phẩm 

thành phần) 

 

PFL Dòng chảy kém  

CLT Bị tắc nghẽn  

DND Kim có lỗi  

DBG Túi có lỗi  

DAK Bộ tách máu có lỗi  

DMT Dụng cụ có lỗi  

IPF Dụng cụ mất nguồn điện  

ACN Không khí ô nhiễm   

 

2.C.2.550 0926 – Tình trạng lấy máu 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0926 OO TBD TBD DON-21 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0926 – Tình trạng lấy máu 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

SUC Thành công Thành công có nghĩa một thành phần 

máu hoàn chỉnh đã được rút ra 

NDR Chưa rút ra  
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

UL5 Không thành công chỉ lấy được 

ít hơn 50ml 

 

 

2.C.2.551 0927 – Nạng tay 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0927 OO TBD TBD DON-22 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0927 – Nạng tay 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

L Tay trái  

R Tay phải  

B Cả hai tay  

 

2.C.2.552 0929 – Các đơn vị trọng lượng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0929 OO TBD TBD BUI -5 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0929 – Các đơn vị trọng lượng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

[lb_av] Pound (= 453.592 gram)  

[oz_av] Ounce (= 28.35 gram)  

kg Kilogram  

g Gram  
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2.C.2.553 0930 – Các đơn vị thể tích/dung tích 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0930 OO TBD TBD BUI -7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0930 – Các đơn vị thể tích/dung tích 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

l Lít  

[pt_us] Pint (=0,568 lít ở Anh đối với chất lỏng hoặc chất khô)  

ml Mili lít  

 

2.C.2.554 0931 – Các đơn vị nhiệt độ khi vận chuyển 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0931 OO TBD TBD BUI -12 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0931 – Các đơn vị nhiệt độ khi vận chuyển 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

degF Độ F  

Cel Độ C  

 

2.C.2.555 0932 – Các đơn vị khoảng thời gian hiến tặng 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0932 OO TBD TBD DON-6 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0932 – Các đơn vị khoảng thời gian hiến tặng 

Giá trị Mô tả Ghi chú 
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Giá trị Mô tả Ghi chú 

min Phút  

s Giây  

 

2.C.2.556 0933 – Loại thủ tục dự kiến 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0933 OO TBD TBD DON-7 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0933 – Loại thủ tục dự kiến 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

WBL Máu toàn phần  

2RC Tế bào hồng cầu đôi  

PLS Huyết thanh  

PLT Tiểu cầu  

PNP Tiểu cầu và huyết thanh  

PNR Tiểu cầu và hồng cầu  

PPR Tiểu cầu, huyết thanh và 

hồng cầu 

 

GRN Bạch cầu hạt  

HEM Nhiễm sắc tố sắt mô  

HPC Nguyên bào máu Các tế bào gốc và tế bào khác được phân 

loại thuộc về nguyên bào máu (chất/nguyên 

liệu/tế bào tạo ra máu) 

LYM Tế bào lympho  

THA Tách máu điều trị  

THW Máu toàn phần điều trị  
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2.C.2.557 0934 – Hồ sơ luồng công việc của chỉ định 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0934 OO TBD TBD ORC-34 Hoạt động 

 

Bảng do người dùng định nghĩa 0934 – Hồ sơ luồng công việc của chỉ định 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Không có các giá trị đề xuất được 

định nghĩa 

 

 

2.C.2.558 0935 – Lý do gián đoạn quá trình xử lý 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0935 OO TBD TBD DON-13 Hoạt động 

 

Bảng HL7 0935 – Lý do gián đoạn quá trình xử lý 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

NRG Không đưa ra lý do, người hiến tặng quyết 

định dừng mà không đưa lý do 

 

PCD Người hiến nhận điện thoại  

DCW Không đợi được  

CFT Không thể tiếp tục quá trình hiến tặng (sợ)  

DBB Phòng tắm  

DNI Vấn đề trong lấy máu  

ASC Phần mềm tách máu bị hỏng  

BSC Phần mềm sản xuất bị hỏng  

GFE Trường hợp khẩn cấp chung của cơ sở y tế Mất điện, thảm họa tự nhiên 

(lốc xoáy, lũ lụt, bão, vv), 

điều hòa không khí bị hỏng, 

vv 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8  © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 510 

Bản cuối Tháng 2,  2014 

 

2.C.2.559 ISO-3166-1 

Bảng siêu dữ liệu 

Bảng Quản lý kỹ thuật Sự hòa hợp V3 V3 tương đương Nơi được sử dụng Trạng thái 

0399 InM TBD TBD MSH-17, CX.9, 

LA2.14, PPN.23,VID.2, 

XAD.6, XCN.22 

Hoạt động 

 

Bảng định nghĩa mở rộng 0399 – Mã Quốc gia 

Giá trị Mô tả Ghi chú 

 Dùng dạng 3 ký tự (chữ cái) của ISO 

3166-1 
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