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2.2 GIỚI THIỆU 

Chương điều khiển của tiêu chuẩn bản tin định nghĩa các quy tắc, quy luật chung áp 

dụng cho toàn bộ các bản tin. Những mục con tiếp theo định nghĩa những bản tin chức năng 

cụ thể được trao đổi giữa các ứng dụng nhất định. Những khía cạnh cụ thể của định nghĩa bản 

tin được đề cập ở chương này bao gồm: 

a) Mẫu bản tin được sử dụng trong các chương chức năng để mô tả các bản tin bao 

gồm mục đích, nội dung và mối tương quan giữa các bản tin. Mẫu bản tin này được gọi là 

một định nghĩa bản tin trừu tượng (lý thuyết) bởi vì mẫu bản tin này được định nghĩa ở tầng 

thứ 7 (tầng ứng dụng). 

b) Quy tắc mã hóa HL7 để chuyển đổi một bản tin trừu tượng thành một chuỗi các ký 

tự tạo thành một bản tin hoặc thông điệp thực sự. 

c) Các thủ tục chương trình sử dụng các đặc tả kỹ thuật của HL7 để trao đổi các bản 

tin. 

d) Mối quan hệ mong đợi với các giao thức cấp thấp hơn. 

e) Những phân đoạn dữ liệu cần thiết tạo thành tất cả bản tin. 

f) Bản tin đơn lẻ, bản tin phản hồi có thể được sử dụng cố định trong nhiều ứng dụng 

khác nhau 

2.2.1 Các động từ phương thức ANSI thể hiện khả năng, sự cho phép 

Chương 2 của phiên bản tiêu chuẩn này sử dụng các động từ phương thức ANSI (thể 

hiện khả năng, sự cho phép, nghĩa vụ, vv) được mô tả trong chỉ thị ISO/IEC, phụ lục G, được 

mô tả trong bảng sau: 

Ý nghĩa truyền tải của: Cách sử dụng như sau (viết hoa) 
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Yêu cầu/bắt buộc SẼ* SẼ KHÔNG* 

Tốt cho thực tế/khuyến nghị NÊN* KHÔNG NÊN* 

Được phép có thể chấp nhận CÓ THỂ* KHÔNG CẦN THIẾT* 

* Cách sử dụng những động từ này trong trường hợp chữ viết thường sẽ không mang ý nghĩa tương 

tự 

2.3 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰA VÀO KHÁI NIỆM 

2.3.1 Những sự kiện kích hoạt 

Tiêu chuẩn được soạn thảo từ giả định rằng một sự kiện y tế diễn ra trong thế giới thực 

tạo ra sự cần thiết cho luồng dữ liệu giữa các hệ thống. Các sự kiện diễn ra trong thế giới thực 

được gọi là sự kiện kích hoạt. Ví dụ, sự kiện kích hoạt “một bệnh nhân vào viện” có thể là 

nguyên nhân dẫn đến nhu cầu về dữ liệu bệnh nhân đó được gửi đến một số hệ thống thông 

tin khác. Sự kiện kích hoạt, kết quả quan sát (ví dụ, kết quả đếm tế bào máu – CBC) cho 

một bệnh nhân tồn tại trên hệ thống, có thể là nguyên nhân gây ra nhu cầu gửi dữ 

liệu/thông tin kết quả xét nghiệm tới một số hệ thống thông tin khác. Khi việc chuyển giao 

hoặc trao đổi thông tin được kích hoạt bởi các sự kiện kích hoạt từ các phần mềm ứng dụng 

CNTT, những bản tin trao đổi này được gọi là bản tin cập nhật không mong muốn (đây là 

những bản tin cập nhật thông tin một cách hoàn toàn tự động) 

Lưu ý: Không có giả thiết được đưa ra về các thiết kế, kiến trúc của ứng dụng/hệ thống tạo ra các bản 

tin cập nhật không mong muốn. Phạm vi của HL7 được giới hạn trong các đặc điểm kỹ thuật của 

những bản tin trao đổi giữa các ứng dụng/hệ thống thông tin và các sự kiện kích hoạt chúng. 

HL7 cho phép việc sử dụng các sự kiện kích hoạt ở các cấp độ khác nhau về mức độ 

chi tiết và mối quan hệ bên trong của dữ liệu. Ví dụ, hầu hết các sự kiện kích hoạt quản lý 

bệnh nhân (ADT) liên quan đến đối tượng đơn lẻ duy nhất (chẳng hạn như sự kiện vào viện 

khởi tạo một bản tin chứa dữ liệu về một người và/hoặc tài khoản duy nhất). Sự kiện kích 

hoạt ADT khác liên quan đến mối quan hệ giữa nhiều đối tượng (ví dụ, các sự kiện hợp nhất, 

trong đó quy định việc sáp nhập thông tin bệnh nhân hoặc tài khoản). Một số sự kiện kích 

hoạt ADT liên quan đến việc thu thập các đối tượng liên quan bao gồm các đối tượng không 

quan trọng (ví dụ, việc truy vấn các bản ghi liên quan dựa theo vị trí, mà thông tin phản hồi sẽ 

chứa toàn bộ dữ liệu liên quan đến bệnh nhân nội trú mang tính tạm thời, theo vị trí địa lý). 

2.3.2 Phản hồi báo nhận: Phương thức cơ bản 

Khi bản tin cập nhật không mong muốn được gửi đi từ một hệ thống đến một hệ thống 

khác, chế độ phản hồi này xác định rằng bản tin được thừa nhận ở mức ứng dụng. Lý do là 

chế độ này không có đủ cơ sở để nhận biết rằng việc các hệ thống thông tin liên lạc được đảm 

bảo trong quá trình truyền đưa bản tin. Điều này cũng là cần thiết để biết rằng các ứng dụng 

nhận bản tin xử lý dữ liệu thành công ở mức độ ứng dụng logic. 

Việc báo nhận có thể chứa dữ liệu liên quan đến hệ thống khởi tạo quá trình trao đổi. 

Ví dụ, nếu một hệ thống chăm sóc bệnh nhân đã xử lý các sự kiện kích hoạt chỉ định xét 

nghiệm cho một bệnh nhân, hệ thống này có thể gửi một bản tin cập nhật không mong 

muốn đến hệ thống thông tin phòng xét nghiệm nhằm xác định bệnh nhân, chỉ định xét 

nghiệm và các thông tin khác nhau liên quan đến chỉ định xét nghiệm. Các hệ thống phụ trợ 
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sẽ phản hồi báo nhận chỉ định khi nó đã xử lý các thông tin thành công. Đối với một số cặp 

bao gồm hệ thống phụ trợ và hệ thống chăm sóc bệnh nhân, việc báo nhận cũng có thể bao 

gồm mã số hệ thống phụ trợ đã được gán (HL7 không yêu cầu các ứng dụng nhập chỉ định và 

báo cáo kết quả xét nghiệm giao tiếp với nhau theo cách này, nhưng chúng hỗ trợ những 

phương thức thực hiện). 

Tiêu chuẩn HL7 không xây dựng quy định về quyền sở hữu dữ liệu. Tiêu chuẩn cũng 

không xây dựng những yêu cầu riêng về các hành động tiếp theo của đối tượng nhận dữ liệu, 

cũng như không xây dựng bất kỳ quy định về thiết kế, kiến trúc của các hệ thống ứng dụng 

nhận thông tin. Phạm vi của tiêu chuẩn HL7 được giới hạn trong các đặc điểm kỹ thuật của 

các bản tin trao đổi giữa các phần mềm ứng dụng và các sự kiện kích hoạt chúng. Tiêu chuẩn 

HL7 không hỗ trợ một cách rõ ràng, nhưng có thể được sử dụng với các hệ thống hỗ trợ lưu 

trữ, chuyển tiếp và các phương tiện truyền dữ liệu (xem thêm hướng dẫn hỗ trợ triển khai 

HL7). 

Tiêu chuẩn HL7 không quy định các chức năng cần thiết trong một hệ thống thông tin 

nhằm xử lý dữ liệu từ một bản tin và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu (CSDL) trước khi thừa 

nhận chúng. Tất cả những gì được yêu cầu là hệ thống tiếp nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về dữ liệu, cung cấp các cơ chế hoặc chức năng để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu từ bất cứ 

nguồn nào. Để tiếp tục ví dụ trước, các hệ thống thông tin phụ trợ có thể báo nhận chỉ định 

sau khi đặt chỉ định trong một hàng đợi đầu vào, những chỉ định này chờ đợi để được xử lý 

theo đúng trình tự và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu tại một thời điểm trong tương lai. Giả định 

rằng hàng đợi đầu vào được duy trì ở cùng một mức độ toàn vẹn như CSDL. 

Những thực thể của bản tin tạm thời không được chấp thuận bởi đối tượng gửi và/hoặc 

đối tượng nhận sau khi báo nhận. 

2.3.3 Phản hồi báo nhận: Phương thức tăng cường 

Mô hình phản hồi HL7 đã được mở rộng để phân biệt cả hai việc phản hồi chấp nhận 

và phản hồi ứng dụng, cũng như các điều kiện theo mỗi yêu cầu. Với một phản hồi chấp thuận 

tích cực, hệ thống tiếp nhận và lưu giữ bản tin vào bộ lưu trữ an toàn theo cách thức phát 

hành của hệ thống gửi, trong trường hợp cần thiết hệ thống gửi sẽ gửi lại bản tin. Sau khi bản 

tin đã được xử lý bởi hệ thống tiếp nhận, một phản hồi ứng dụng có thể được sử dụng để 

thông báo trạng thái kết quả cho hệ thống gửi. 

2.3.4 Các truy vấn 

Tài liệu truy vấn bao gồm các bản tin, phân đoạn dữ liệu, các giao thức đặc biệt, cân 

nhắc thực hiện triển khai và các ví dụ đã được chuyển đến chương 5. Các bản tin hiển thị 

không mong muốn cũng đã được chuyển đi vì cú pháp bản tin giống như những truy vấn 

thông thường trong tự nhiên. 

2.4 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG 

Tiêu chuẩn HL7 định nghĩa các bản tin/thông điệp được trao đổi giữa các thực thể ứng 

dụng và các thủ tục được sử dụng để trao đổi chúng. Như vậy, tiêu chuẩn này hoạt động một 

cách khái niệm ở mức thứ bảy trong mô hình tiêu chuẩn OSI. Tiêu chuẩn này chủ yếu liên 
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quan đến các nội dung dữ liệu, mối tương quan của các bản tin/thông điệp và các điều kiện lỗi 

ở cấp ứng dụng nhất định. 

Kể từ khi các giao thức OSI không được triển khai phổ biến, nhóm công tác HL7 quan 

tâm đến việc cung cấp tạm thời các tiêu chuẩn hữu ích. Cho đến nay, việc này cũng đã được 

công nhận và khuyến khích phát triển tiếp tục các tiêu chuẩn cung cấp tính năng hỗ trợ việc 

truyền đưa dữ liệu giữa các hệ thống y tế, nhưng việc sử dụng các giao thức khác so với ISO 

OSI. HL7 chú trọng đến các môi trường tổng quan bao gồm, nhưng không giới hạn: 

a) Các môi trường phi thể thức (ad hoc) không cung cấp ngay cả độ tin cậy truyền đưa 

cơ bản. Môi trường này bao gồm những liên kết điểm – đến – điểm RS-232, modems và thậm 

chí cả mạng nội bộ (LAN), nếu kết nối của chúng đến các máy tính chủ được thực hiện thông 

qua liên kết RS-232. Cho đến khi các tiêu chuẩn OSI cao cấp thực sự trở nên phổ biến, nhiều 

cổng kết nối giao tiếp y tế sẽ được thực hiện trên các liên kết đó. Trong một môi trường như 

vậy, những giao thức cấp thấp HL7 (LLP) có thể được sử dụng giữa các hệ thống để tăng 

cường khả năng của môi trường truyền thông. Các giao thức cấp thấp (LLP) HL7 được định 

nghĩa trong Hướng dẫn triển khai HL7, đây không phải là một tài liệu chính thức của tiêu 

chuẩn. 

b) Các môi trường hỗ trợ một mức truyền tải mạnh mẽ, nhưng không đáp ứng các yêu 

cầu mức độ cao. Môi trường này bao gồm các môi trường chẳng hạn như TCP/IP, DECNET, 

và SNA. 

c) Các mạng độc quyền và tiêu chuẩn ISO triển khai cho các dịch vụ thông thường và 

dịch vụ cao cấp khác. SNA LU6.2 của IBM và NFS của SUN Microsystems là những ví dụ 

của các mạng độc quyền. 

d) Hai hoặc nhiều hơn các ứng dụng hoạt động trên cùng máy vật lý và/hoặc luận lý 

(logic) không được tích hợp chặt chẽ. Trong môi trường này, các tính năng và chức năng bản 

tin/thông điệp có thể được cung cấp bởi dịch vụ truyền thông liên tiến trình (ví dụ, dịch vụ 

đường ống (pipe) trong hệ thống UNIX). 

Các tiêu chuẩn HL7 cho rằng môi trường truyền thông sẽ cung cấp các khả năng sau 

đây: 

a) Không có lỗi truyền tải. Các ứng dụng có thể giả định rằng chúng sẽ nhận chính xác 

tất cả các đơn vị dữ liệu byte truyền đi theo thứ tự giống như chúng được gửi đi. Điều này 

ngụ ý rằng việc kiểm tra lỗi được thực hiện ở một mức độ thấp hơn. Tuy nhiên, các ứng dụng 

gửi có thể không thừa nhận rằng bản tin gửi đi đã thực sự được nhận cho đến khi nhận được 

bản tin báo nhận từ ứng dụng tiếp nhận. 

b) Chuyển đổi ký tự. Nếu hai máy trao đổi dữ liệu sử dụng bộ ký tự đại diện khác 

nhau, môi trường truyền thông sẽ hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ bộ ký tự đại diện này sang bộ 

ký tự đại diện khác. 

c) Kích thước (dung lượng) bản tin. Tiêu chuẩn HL7 không giới hạn về kích thước tối 

đa của bản tin HL7. Tiêu chuẩn giả định (mặc nhiên) rằng môi trường truyền thông có thể 

truyền tải đầy đủ bản tin mà không phụ thuộc vào kích thước bản tin. Trong thực tế, các trang 

thông tin điện tử (website) có thể cấu hình kích thước tối đa của một bản tin, khi đó chúng ta 
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có thể sử dụng giao thức truyền tải bản tin tiếp tục, giao thức truyền tải những bản tin có kích 

thước lớn vượt quá giới hạn cho phép sẽ được mô tả chi tiết ở những phần sau chương này. 

Lưu ý: Tiêu chuẩn HL7 không quy định về thiết kế, kiến trúc của các hệ thống ứng dụng gửi và nhận 

bản tin HL7 và cũng không quy định về môi trường truyền thông ngoài những mục đã liệt kê ở trên. 

Đặc biệt, ngoài các quy định lý thuyết nêu trên, bao gồm môi trường truyền thông, kiến trúc, thiết kế 

và triển khai thực hiện đều nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn HL7. 

2.5 KHUNG BẢN TIN 

Mục này sẽ xác định các thành phần của bản tin, đồng thời cung cấp các phương pháp 

luận để định nghĩa các bản tin lý thuyết được sử dụng trong các chương sau. Các quy tắc xây 

dựng bản tin được trình bày trong mục 2.5.5 

2.5.1 Các bản tin 

Một bản tin là đơn vị dữ liệu nhỏ nhất trong việc chuyển dữ liệu giữa các hệ thống 

ứng dụng. Bản tin bao gồm một nhóm các phân đoạn dữ liệu được định nghĩa cho một mục 

tiêu nhất định. Mỗi một bản tin có một kiểu bản tin được định nghĩa cho một mục tiêu. Ví 

dụ, kiểu bản tin ADT được sử dụng để truyền tải các dữ liệu về quản lý bệnh nhân (ADT) của 

một bệnh nhân từ một hệ thống ứng dụng này sang hệ thống ứng dụng khác. Mỗi bản tin sẽ 

được mã hóa bằng một bộ mã ba ký tự, mã bản tin sẽ xác định kiểu bản tin và mục tiêu của 

bản tin đó. Mã bản tin được liệt kê chi tiết trong danh sách kiểu bản tin trong phụ lục A. 

Các sự kiện xảy ra trong thế giới thực sẽ khởi tạo hoặc kích hoạt cho một phiên trao 

đổi bản tin được gọi là một sự kiện kích hoạt. Tham khảo mục 2.3.1, sẽ mô tả chi tiết cho "sự 

kiện kích hoạt". Tham khảo bảng HL7 0003 - loại sự kiện trong chương 2C, bảng mã, cung 

cấp một danh sách liệt kê tất cả các sự kiện kích hoạt được định nghĩa. Các mã này sẽ đại diện 

cho các giá trị hay mục tiêu của sự kiện chẳng hạn như sự kiện bệnh nhân nhập viện hay sự 

kiện chỉ định. Mối quan hệ một-nhiều giữa kiểu (loại) bản tin và mã sự kiện kích hoạt. Một 

mã sự kiện kích hoạt không thể kết hợp với nhiều loại bản tin; ngược lại một loại bản tin cũng 

có thể kết hợp với nhiều mã sự kiện kích hoạt. 

Tất cả các mã loại bản tin và mã sự kiện kích hoạt bắt đầu với ký tự “Z” đều là loại bản 

tin và sự kiện được định nghĩa theo vùng địa phương (do nhu cầu người sử dụng). Mã Z SẼ 

KHÔNG được định nghĩa trong tiêu chuẩn HL7. 

2.5.2 Phân đoạn và nhóm phân đoạn dữ liệu 

Một phân đoạn dữ liệu (phân đoạn) là một nhóm bao gồm các trường dữ liệu được 

sắp xếp theo một trật tự nhất định. Phân đoạn dữ liệu của một bản tin có thể được quy định là 

bắt buộc hoặc tùy chọn (không bắt buộc). Chúng có thể xuất hiện một lần hoặc xuất hiện lặp 

đi lặp lại nhiều lẩn trong một bản tin. Mỗi một phân đoạn dữ liệu đều có một tên riêng duy 

nhất. Ví dụ, phân đoạn tiêu đề bản tin (MSH), phân đoạn loại sự kiện (EVN), phân đoạn định 

danh bệnh nhân (PID), phân đoạn bệnh nhân thăm khám (PV1). 

Mỗi một phân đoạn được định danh bởi một bộ bao gồm 3 ký tự duy nhất, bộ ba ký tự 

này được gọi là mã định danh phân đoạn (ID phân đoạn). Mặc dù các phân đoạn được định 

nghĩa theo từng chương khác nhau, mã định danh đã cấp phát cho những phân đoạn khác 

nhau được liệt kê chi tiết trong phụ lục A. 
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Tất cả các mã định danh phân đoạn bắt đầu bằng ký tự Z được định nghĩa theo mục 

đích sử dụng của vùng địa phương (do người sử dụng tự định nghĩa). Các mã Z SẼ KHÔNG 

được quy định trong tiêu chuẩn HL7. 

Hai hoặc nhiều phân đoạn được sắp xếp thứ tự theo dạng một đơn vị logic được gọi là 

một nhóm phân đoạn. Một nhóm phân đoạn được quy định có thể là bắt buộc, tùy chọn và lặp 

lại (nhóm phân đoạn có thể xuất hiện một lần hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc không xuất 

hiện). Trong tiêu chuẩn phiên bản 2.5, phân đoạn thứ tự đầu tiên trong nhóm phân đoạn sẽ 

được quy định là bắt buộc nhằm bảo đảm những bản tin không được phân tích và kiểm tra cú 

pháp sẽ không được xác định. Phân đoạn bắt buộc đầu tiên được biết đến như là một phân 

đoạn mỏ neo (phân đoạn này là một điểm dựa nhằm xác định nhóm phân đoạn trong quá trình 

phân tích và kiểm tra cú pháp bản tin). 

Một nhóm phân đoạn được gán một tên đại diện duy nhất, tên này sẽ không thay đổi. 

Phân đoạn X có thể xuất hiện một lần hoặc nhiều hơn một lần trong cấu trúc khung 

bản tin. Khái niệm này hoàn toàn khác với khái niệm phân đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần trong 

bản tin. Khi vấn đề này xảy ra, chúng ta SẼ tuân thủ các quy tắc sau: 

Nếu trong một cấu trúc bản tin, phân đoạn X xuất hiện đơn độc hoặc trong một nhóm 

phân đoạn: 

a) Xuất hiện này là tùy chọn hoặc lặp đi lặp lại tại một vị trí riêng biệt. 

b) Xuất hiện là tùy chọn hoặc lặp đi lặp lại trong một nhóm phân đoạn. 

Thì sự xuất hiện của phân đoạn X SẼ phải được phân biệt bởi ít nhất một phân đoạn 

bắt buộc khác tên để tránh sự nhầm lẫn khi phân đoạn X xuất hiện tại vị trí đơn hoặc nhóm 

phân đoạn trong một bản tin. 

Ví dụ của nhóm phân đoạn 

Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3 

{ SEG 1} [ SEG1 ] SEG1 

   SEG2 { [ SEG2 ] 

[ SEG1 ]    SEG2   SEG3 

   [ SEG1 ] { SEG1 } 

 }  

Ví dụ nhóm phân đoạn không được phân tích và kiểm tra cú pháp 

Ví dụ 1 Ví dụ 2 Ví dụ 3 Ví dụ 4 

{ SEG 1} { SEG1 } [ SEG1 ] { SEG1 } 

[ SEG1 ] [ SEG2 ] { [ SEG2 

    SEG1   [ SEG2 ]   SEG3 ] 

      SEG1   SEG1 

      SEG3  

  }  

Trong mỗi ví dụ ở trên, thật khó để có thể xác định phân đoạn SEG1 nằm ở vị trí nào 

trong bản tin. 
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2.5.3 Các trường dữ liệu 

Định nghĩa: Trường dữ liệu là một chuỗi bao gồm các ký tự. Tiêu chuẩn HL7 định 

nghĩa tất cả các trường dữ liệu được sử dụng trong phân đoạn. Từ điển dữ liệu hoàn chỉnh 

được mô tả chi tiết trong phụ lục A 

Tham khảo mục 2.10.5, “Giao thức hỗ trợ diễn giải việc lặp đi lặp lại của các phân 

đoạn hoặc nhóm phân đoạn trong bản tin cập nhật” hỗ trợ cập nhật các bản ghi trong CSDL. 

Quy tắc kiểm soát và điều khiển trường dữ liệu được trình bày trong mục 2.8 “Định 

nghĩa tính tương thích giữa các phiên bản”. 

Quy tắc mở rộng địa phương cho các trường dữ liệu được trình bày trong mục 

2.11”Mở rộng địa phương”. 

2.5.3.0  Trạng thái trường dữ liệu và thành phần trường dữ liệu 

Tiêu chuẩn HL7 không quan tâm đến phương thức lưu giữ dữ liệu của các hệ thống 

ứng dụng như thế nào. Khi các trường dữ liệu được truyền tải, chúng sẽ được truyền tải theo 

các chuỗi ký tự. 

Một trường dữ liệu SẼ tồn tại một trong ba trạng thái phổ biến trong bản tin HL7: 

Phổ biến. (tương đương: Có giá trị, không được bỏ trống, không rỗng) Hệ thống gửi 

chuyển một giá trị dữ liệu vào trường dữ liệu. Ví dụ: Nếu hệ thống gửi số hồ sơ bệnh án, 

trường dữ liệu sẽ có giá trị |1234567^^^MR^KP-CA|. Lưu ý: Đây là trường dữ liệu có trạng 

thái phổ biến, nên trường dữ liệu không có giá trị rỗng, thông thường mã của trường dữ liệu 

này sẽ là “không có thông tin” hoặc “không biết” trong trường hợp trường dữ liệu này không 

có giá trị cụ thể.  

Không phổ biến: (tương đương: không phổ biến, không có giá trị, trống, không hiển 

thị, thiếu dữ liệu). Hệ thống gửi không cung cấp giá trị dữ liệu cho trường dữ liệu. Hệ thống 

gửi có thể có hoặc có thể không có giá trị dữ liệu cho trường dữ liệu. Hệ thống nhận có thể 

tạo sự không suy luận về sự vắng mặt hay thiếu sót một thành phần giá trị nếu không có một 

hồ sơ quản lý phù hợp cho việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp hồ sơ bản 

tin hợp chuẩn có hiệu lực (hoặc được sử dụng), thì áp dụng các quy tắc đặc biệt này; tham 

khảo mục 2.B, “Hợp chuẩn bằng các hồ sơ bản tin”. 

Vô giá trị (rỗng - null): Các ứng dụng tiếp nhận nên xóa hết bất kỳ giá trị hiện hữu 

nào trong CSDL. Ký hiệu dấu ngoặc kép “” sẽ được sử dụng để đại diện cho trường dữ liệu 

“vô giá trị” (ví dụ, |“”|). Việc sử dụng dấu ngoặc kép liên tiếp đại diện cho nội dung của một 

trường dữ liệu, điều này sẽ bị cấm và xem là không hợp lệ nếu ký hiệu “” phục vụ cho những 

mục đích khác.  

Tham khảo chương 2.6 “Quy tắc xây dựng bản tin” để có thêm thông tin về những 

trường dữ liệu có giá trị rỗng (null). 

Những chương khác của tiêu chuẩn bao gồm các bảng thuộc tính của phân đoạn dữ 

liệu (phân đoạn). Những bảng này sẽ liệt kê và mô tả các trường dữ liệu có trong phân đoạn 

và những đặc tính của việc sử dụng chúng. Trong định nghĩa phân đoạn, thông tin sau đây 

được quy định cụ thể về mỗi một trường dữ liệu: 
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1. SEQ: Vị trí hoặc số thứ tự. 

2. LEN: Kích thước dữ liệu hoặc chiều dài của chuỗi theo quy chuẩn. 

3. C.LEN: Kích thước dữ liệu phù hợp (hợp chuẩn).  

4. DT: Loại dữ liệu. 

5. OPT: Tùy chọn. 

6. RP/#: Lặp đi lặp lại/số lần lặp lại. 

7. TBL#: Mã số định danh bảng tham chiếu. 

8. ITEM#: Số ID định danh trường dữ liệu. 

9. Element Name: Tên trường dữ liệu. 

Chương 2A bao gồm những bảng tương tự mô tả chi tiết những thành phần của loại dữ 

liệu. Trong định nghĩa loại dữ liệu, những thông tin sau đây xác định rõ cho mỗi thành phần:  

1. SEQ: Số thứ tự hoặc vị trí. 

2. LEN: Kích thước dữ liệu quy chuẩn. 

3. C.LEN: Kích thước dữ liệu phù hợp. 

4. DT: Loại dữ liệu. 

5. OPT: Tùy chọn. 

6. TBL#: Mã số định danh bảng tham chiếu. 

7. Component Name: Tên thành phần dữ liệu. 

8. Comments: Ghi chú. 

9. SEC.REF: Mục tham chiếu nơi định nghĩa và mô tả chi tiết loại dữ liệu. 

Mục tiếp theo sẽ mô tả chi tiết những thông tin được cung cấp trong bảng tham chiếu. 

2.5.3.1 .Vị trí (số thứ tự trong phân đoạn). 

Định nghĩa: Vị trí thứ tự của trường dữ liệu trong phân đoạn. Số thứ tự này được sử 

dụng để tham chiếu đến trường dữ liệu theo đoạn văn ghi chú trong bảng định nghĩa phân 

đoạn. 

Trong bảng thuộc tính phân đoạn, thông tin này được cung cấp ở cột có tên SEQ. 

2.5.3.2 .Kích thước 

Định nghĩa: Nếu áp dụng, số lượng ký tự có thể xuất hiện cùng một lúc của trường dữ 

liệu hoặc thành phần trong trường hợp trường dữ liệu có trạng thái phổ biến (trạng thái có giá 

trị). 

Để thêm thông tin, tham khảo mục 2.5.5. 

2.5.3.3 .Kích thước phù hợp 

Định nghĩa: Kích thước phù hợp được áp dụng cho trường dữ liệu hoặc thành phần dữ 

liệu. Để có thêm thông tin chi tiết, tham khảo mục 2.5.5. 

2.5.3.4 .Loại dữ liệu 

Định nghĩa: Khối dữ liệu cơ bản được sử dụng để tạo thành hoặc giới hạn nội dung của 

một trường dữ liệu. 
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Trong bảng thuộc tính của phân đoạn, thông tin này được cung cấp ở cột có tên DT. 

Nếu trường dữ liệu có thuộc tính hay thay đổi loại dữ liệu, cột DT sẽ được ký hiệu “varies” 

(hay thay đổi). 

Mục 2.15, “Các loại dữ liệu” – loại dữ liệu trong chương 2A sẽ mô tả chi tiết các loại 

dữ liệu được định nghĩa của tiêu chuẩn HL7. 

Mỗi một trường dữ liệu sẽ được gán một loại dữ liệu, loại dữ liệu sẽ xác định giá trị 

hoặc nội dung của trường dữ liệu. Loại dữ liệu của trường dữ liệu sẽ được lấy từ bảng danh 

sách loại dữ liệu đã được định nghĩa tại chương 2A. 

Loại dữ liệu có thể là loại dữ liệu cơ bản hoặc là loại dữ liệu phức hợp. Loại dữ liệu cơ 

bản (Primitive) bao gồm một chuỗi các ký tự xác định rõ nội dung của loại dữ liệu. Loại dữ 

liệu phức hợp (Composite) được cấu thành bởi các thành phần dữ liệu, mỗi một thành phần 

dữ liệu là một loại dữ liệu, thành phần dữ liệu có thể là loại dữ liệu cơ bản hoặc loại dữ liệu 

phức hợp, những thành phần dữ liệu trong một thành phần dữ liệu thì được gọi là thành phần 

dữ liệu con và thành phần dữ liệu con SẼ được gán loại dữ liệu cơ bản, hay nói một cách khác 

loại dữ liệu của thành phần dữ liệu con là loại dữ liệu cơ bản. 

Lưu ý: Loại dữ liệu không xác định hoặc cho biết phương thức lưu trữ dữ liệu của các 

ứng dụng. Khi trường dữ liệu truyền tải dữ liệu, chúng sẽ truyền tải chuỗi các ký tự xác định 

rõ loại dữ liệu. 

2.5.3.5 .Tùy chọn 

Định nghĩa: trường dữ liệu có thể có thuộc tính bắt buộc, tùy chọn hoặc là điều kiện 

trong phân đoạn. 

Trong bảng thuộc tính phân đoạn, thông tin này được cung cấp ở cột có tên OPT 

Các ký hiệu ở cột OPT được mô tả chi tiết trong bảng sau: 

R - Bắt buộc 

RE - Bắt buộc nhưng có thể trống (không có dữ liệu). Mô tả trường dữ liệu 

hoặc loại dữ liệu SẼ được quy định khi trường dữ liệu hoặc loại dữ liệu 

có thể trống. 

O - Tùy chọn (không bắt buộc) 

C(a/b) - 
  

Điều kiện dựa trên sự kiện kích hoạt hoặc trường dữ liệu khác. Những 

định nghĩa trường dữ liệu theo bảng thuộc tính của phân đoạn nên xác 

định rõ thuật toán định nghĩa cho trường dữ liệu này. Một thành phần 

với mã điều kiện sử dụng liên quan đến thuộc tính điều kiện (tham khảo 

mục 2.B.7.9, “Thuộc tính điều kiện”) chỉ rõ những yêu cầu (mã sử 

dụng) của thành phần dữ liệu. 

Nếu thuộc tính điều kiện của một phần tử là đúng (true), thì sử dụng 

quy tắc a, khi đó phần tử sẽ có một trong các tính chất sau “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”: 

Nếu thuộc tính điều kiện của một phần tử là sai (false), thì sử dụng quy 

tắc b, khi đó phần tử sẽ có một trong những tính chất sau “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”. 



Chương 2: Điều khiển 

Trang 16 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 
Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

a và b có thể có giá trị giống nhau 

X - Không sử dụng cùng với sự kiện kích hoạt này 

B - Tương thích ngược với phiên bản trước của HL7. Định nghĩa trường dữ 

liệu này trong bảng thuộc tính của phân đoạn sẽ được ký hiệu là tùy 

chọn cho phiên bản tiêu chuẩn trước đây. 

W - Loại bỏ (hủy bỏ) 

 

Lưu ý: Đối với các phiên bản từ 2.3 và cao hơn, thuộc tính OPT của trường dữ liệu nên được văn bản 

hóa một cách rõ ràng trong bảng thuộc tính phân đoạn; trong trường hợp thuộc tính của trường dữ 

liệu thay đổi theo sự kiện kích hoạt, thì thuộc tính của trường dữ liệu cũng phải được xác định rõ ràng 

trong tài liệu tiêu chuẩn  

Lưu ý: Thuộc tính điều kiện đã được định nghĩa trong chương 2 đã được mở rộng các yêu cầu trong 

chương 2B. Tham khảo chương 2B để có thêm thông tin chi tiết về phương pháp tiếp cận c(a/b) 

Đối với phiên bản 2.5 hoặc cao hơn, thuộc tính, bảng tham chiếu, kích thước của các 

thành phần trường dữ liệu được cung cấp theo định nghĩa trong bảng những thành phần của 

loại dữ liệu. Những định nghĩa thành phần trong bảng thành phần sẽ cung cấp và mô tả chi 

tiết thông tin về thuộc tính và bảng tham chiếu. Trong trường hợp cần thiết, chúng ta có thể 

tham khảo chi tiết định nghĩa trường dữ liệu trong bảng thuộc tính phân đoạn. (Tham khảo 

thêm các mục 2.5.4 “Ký tự phân cách trong bản tin”, 2.5.3.5 “Thuộc tính”, 2.15 “Các loại dữ 

liệu”). 

2.5.3.6 .Sự lặp lại 

Định nghĩa: Trong trường hợp trường dữ liệu lặp lại. Giá trị xuất hiện ở cột lặp lại là 

một số tự nhiên cho biết số lần tối đa mà trường dữ liệu này có thể xuất hiện trong phân đoạn, 

ví dụ: giá trị ‘3’ có nghĩa là trường dữ liệu có thể xuất hiện tối đa 3 lần; nếu cột lặp lại không 

xác định rõ giá trị hoặc không có giá trị, trường dữ liệu có thể xuất hiện một lần, có nghĩa là 

trường dữ liệu không lặp lại. 

Trong bảng thuộc tính phân đoạn, thông tin lặp lại này được cung cấp ở cột có tên 

RP#. Lưu ý rằng, các thành phần dữ liệu và thành phần dữ liệu con có thể không lặp lại, vì 

vậy tính chất này không được áp dụng cho các thành phần dữ liệu và thành phần dữ liệu con 

của trường dữ liệu 

Thiết kế cho cột lặp lại 

N or blank - không lặp lại 

Y - trường dữ liệu có thể lặp lại vô hạn hoặc theo số lần xác định 

(integer) - trường dữ liệu có thể lặp lại tối đa bằng số tự nhiên đã được xác định 

Mỗi một lần xuất hiện, nội dung của trường dữ liệu sẽ có kích thước tối đa bằng kích 

thước tối đa đã được quy định ở cột kích thước. Tham khảo mục 2. 

Lưu ý khi sử dụng: Để tăng cường khả năng đọc, trường hợp cột lặp lại (RP#) được bỏ 

trống, thì trường dữ liệu có thể SẼ KHÔNG lặp lại.  

Kể từ phiên bản 2.5 cột lặp lại được bỏ trống nếu trường dữ liệu SẼ KHÔNG lặp lại. 

2.5.3.7 . Bảng 

Tham khảo chương 2C “Những bảng mã” 
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2.5.3.8 . Số định danh ID 

Định nghĩa: Số tự nhiên không âm được sử dụng để xác định mã định danh duy nhất 

cho phần tử dữ liệu xuyên suốt tiêu chuẩn. Trong bảng thuộc tính định nghĩa phân đoạn, 

thông tin này được cung cấp ở cột có tên ITEM# (Mã định danh hạng mục). 

2.5.3.9 . Tên gọi 

Định nghĩa: Tên mô tả cho một phần tử hoặc một trường dữ liệu. Trong bảng thuộc 

tính định nghĩa phân đoạn, thông tin này được cung cấp ở cột có tên ELEMENT NAME. 

Khi tên mô tả giống nhau được sử dụng trong hai hoặc nhiều hơn hai phân đoạn, nó SẼ 

phải có cùng loại dữ liệu và ngữ nghĩa giống nhau và cùng phải có cùng mã số định danh 

giống nhau (có nghĩa là sử dụng cùng một phần tử dữ liệu). Để giải quyết bất kỳ sự mơ hồ 

nào xuất hiện từ quy ước này, tên phân đoạn và vị trí SẼ luôn luôn xuất hiện cùng. 

2.5.4 Các ký tự ngăn cách trong bản tin 

Trong quá trình xây dựng bản tin, các ký tự đặc biệt được sử dụng. Chúng là bộ các ký 

tự đặc biệt nhằm báo hiệu sự chấm dứt của một phân đoạn, ngăn cách giữa các trường dữ liệu, 

ngăn cách giữa các thành phần dữ liệu, ngăn cách giữa các thành phần dữ liệu con, ngăn cách 

giữa các dữ liệu lặp lại, ký tự escape ‘\’ và ký tự rút gọn. Ký tự báo hiệu chấm dứt hoặc ngăn 

cách giữa các phân đoạn luôn luôn là ký tự xuống dòng và bắt đầu một dòng mới (trong bảng 

mã ASCII, ký tự này có mã là 0D theo hệ thập lục phân). Những ký tự ngăn cách khác được 

định nghĩa trong phân đoạn tiêu đề MSH của bản tin, trường dữ liệu này quy định bốn vị trí 

theo thứ tự đã được định nghĩa sẵn, trường dữ liệu này được gọi là trường dữ liệu mã hóa, vị 

trí của trường dữ liệu này là vị trí đầu tiên trong phân đoạn MSH đứng sau mã định danh của 

phân đoạn MSH. Bộ ký tự ngăn cách được xác định trong phân đoạn tiêu đề MSH là các ký tự 

ngăn cách được sử dụng xuyên suốt trong toàn bộ bản tin. Trong trường hợp không có những 

cân nhắc khắc, HL7 đề xuất bộ ký tự ngăn cách được trình bày trong hình 2 -1 “giá trị các ký 

tự ngăn cách”. 

Tại bất kỳ hệ thống nào, các tập hợp con của bộ ký tự ngăn cách có thể bị giới hạn bởi 

việc thỏa thuận hoặc đàm phán giữa các ứng dụng. Điều này có nghĩa là ứng dụng tiếp nhận 

sẽ đồng ý việc sử dụng bộ ký tự ngăn cách, khi chúng được định nghĩa trong phân đoạn tiêu 

đề MSH trong quá trình phân tích và kiểm tra cú pháp bản tin HL7. 

Lưu ý: Đại diện nhị phân của các ký tự ngăn cách sẽ khác với bộ ký tự được sử dụng trong bản tin 

Hình 2-1. Giá trị ký tự ngăn cách 

Ký tự ngăn cách Giá trị 

đề xuất 

Vị trí ký tự 

mã hóa 

Sử dụng 

Ngăn cách phân 

đoạn 

<cr> 

 

- Giới hạn và ngăn cách giữa các phân đoạn. Người triển khai 

thực hiện không thể thay đổi giá trị này.  

Ngăn cách 

trường dữ liệu 

| - Ngăn cách giữa các trường dữ liệu trong một phân đoạn. Ký tự 

này cũng ngăn cách giữa mã phân đoạn và trường dữ liệu đầu 

tiên của phân đoạn 

Ngăn cách thành 

phần dữ liệu  

^ 1 Ngăn cách giữa các thành phần dữ liệu liền kề nhau của một 

trường dữ liệu theo quy định. 

Ngăn cách lặp lại ~ 2 Ngăn cách giữa các dữ liệu lặp lại của một trường dữ liệu theo 
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quy định 

Ký tự Escape \ 3 Ký tự escape được sử dụng trong trường dữ liệu, thành phần 

dữ liệu, hoặc thành phần dữ liệu con mà có loại dữ liệu là ST, 

TX hoặc FT 

Ngăn cách thành 

phần dữ liệu con 

& 4 Ngăn cách thành phần dữ liệu con liền kề nhau của một trường 

dữ liệu theo quy định 

Ký tự rút gọn # 5 Ký tự này sẽ được sử dụng trong các mẫu rút gọn – tham khảo 

mục 2.5.5.2, mẫu rút gọn 

2.5.5 Kích thước 

Trong khi kích thước không phải là một yếu tố quan trọng về mặt khái niệm trong bản 

tin HL7, hầu hết các ứng dụng HL7 được triển khai đều sử dụng một số hình thức lưu trữ dữ 

liệu có khả năng giới hạn kích thước dữ liệu. Mục này sẽ trình bày phương thức kiểm soát 

kích thước của trường dữ liệu và phương thức tương tác được sắp xếp tùy thuộc vào bối cảnh. 

2.5.5.0 . Kích thước tiêu chuẩn 

Đối với một vài trường dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu, phạm vi giá trị của nội dung 

dẫn đến việc thiết lập kích thước tối thiểu/kích thước tối đa của nội dung. Trong những tình 

huống này, những giới hạn cụ thể được xác định cho từng phần tử. Kích thước tiêu chuẩn chỉ 

được gán cho loại dữ liệu cơ bản (primititve). 

Ví dụ về phạm vi giá trị dẫn đến việc thiết lập kích thước tối thiểu và kích thước tối đa 

 Trường dữ liệu ngày/giờ. 

 Một thành phần dữ liệu có thể chứa một trong các giá trị sau: ABC, SYL hoặc IDE. 

 Một thành phần dữ liệu lưu giữ một tham chiếu đến một trường dữ liệu trong bản tin. 

Thông tin có một trong hai hình thức: 

 Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa được phân biệt bằng 02 dấu chấm, ví dụ 

m..n 

 Danh sách các giá trị kích thước sẽ được phân biệt bằng các dấu phẩy, ví dụ: x, y, z. 

Khi kích thước tiêu chuẩn được khẳng định (thiết lập), bản tin đúng tiêu chuẩn sẽ có 

kích thước nằm trong ranh giới đã được quy định. Ranh giới đã bao gồm các kích thước, vì 

vậy một kích thước được ký hiệu 1..2 có nghĩa là kích thước của phần tử đó SẼ là 1 hoặc 2. 

Lưu ý: Kích thước tối thiểu luôn luôn là 1 hoặc lớn hơn 1. Nếu một phần tử là tùy chọn 

và không chứa nội dung bên trong, phần tử này được xem là có trạng thái không phổ biến, vì 

vậy kích thước của phần tử này sẽ là 0. 

Lưu ý: Các chỉ số xóa bỏ được xử lý giống như là trường dữ liệu không có kích thước 

và do đó chúng phù hợp với tất cả các thông số kỹ thuật của kích thước. 

2.5.5.1 . Kích thước & bộ lưu trữ dữ liệu lâu dài 

Đối với nhiều trường dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu, phạm vi giá trị của nội dung 

không dẫn đến việc thiết lập kích thước tối thiểu và kích thước tối đa của nội dung. 
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Ví dụ về phạm vi giá trị của nội dung không dẫn đến việc thiết lập kích thước tối thiểu 

và kích thước tối đa 

 Những thành phần của tên gọi và địa chỉ. 

 Mã được định nghĩa trong hệ thống mã hóa bên ngoài. 

 Văn bản mô tả. 

Trong nhiều trường hợp, hệ thống lưu trữ thông tin của những phạm vi giá trị này sẽ sử 

dụng cơ chế kích thước của hệ thống lưu trữ để giới hạn kích thước của nội dung, chẳng hạn 

như CSDL quan hệ và phải áp đặt một giới hạn về khối lượng thông tin có thể được lưu trữ. 

Mặc dù điều này không tác động trực tiếp vào kích thước của phần tử dữ liệu, nhưng kích 

thước lưu trữ có ý nghĩa rất lớn trong việc thiết lập khả năng tương tác liên thông. 

2.5.5.2 . Mẫu rút gọn 

Vì nguyên nhân về mặt kỹ thuật và kiến trúc, nhiều ứng dụng phải định nghĩa giới hạn 

kích thước để tiện cho việc lưu trữ dữ liệu. Điều này đã dẫn đến nhu cầu bắt buộc phải định 

nghĩa giới hạn kích thước của một phần tử dữ liệu, câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu như 

kích thước giá trị thực tế lớn hơn kích thước giá trị được chấp nhận? Vấn đề đặt ra ở đây 

chính là làm thế nào để có thể giải quyết được sự chênh lệch giữa kích thước được định nghĩa 

trong tiêu chuẩn và kích thước được định nghĩa trong hệ thống nhận? 

Hầu hết những câu trả lời trước đây là dữ liệu phải bị từ chối nhận và bản tin chứa 

những dữ liệu này sẽ bị từ chối nhận hoặc những bản tin này sẽ không được tạo ra. Đối với 

một vài phần tử dữ liệu, việc xử lý này sẽ hoàn toàn an toàn. Nói một cách khác, đối với một 

vài phần tử dữ liệu như tên và địa chỉ là những thông tin không mong muốn – hệ thống có thể 

tiếp tục xử lý theo hướng trình bày dữ liệu bị rút gọn. 

Tuy nhiên việc cắt ngắn hay rút gọn dữ liệu có thể mang lại hậu quả về sau – nếu một 

phần tử dữ liệu chẳng hạn như họ tên dài bị cắt ngắn và sau đó trả lại dữ liệu cắt ngắn cho ứng 

dụng nguồn, lúc này ứng dụng nguồn không thể đối chiếu một cách chính xác với tên bị cắt 

ngắn. 

Chính vì lý do này, khi những giá trị bị rút gọn hoặc cắt ngắn bởi vì chúng quá dài (cho 

dù vì một vài đặc tính kỹ thuật giới hạn kích thước của phần tử dữ liệu, hay vì ứng dụng 

không có khả năng lưu trữ đầy đủ giá trị), giá trị nên bị cắt ngắn tại vị trí N-1, với N là giới 

hạn kích thước và ký tự cuối cùng được thay thế bằng ký tự đặc biệt thể hiện việc cắt ngắn giá 

trị. Điều có nghĩa là bất cứ khi nào dữ liệu này được xử lý, có thể được xử lý bằng hệ thống, 

hoặc người sử dụng, giá trị thật sự của phần tử dữ liệu bị cắt ngắn đã được bảo tồn và thông 

tin có thể được xử lý một cách phù hợp. 

Ký tự cắt ngắn chưa được xác định rõ; các ứng dụng có thể sử dụng hoặc quy ước bằng 

bất kỳ ký tự nào. Ký tự cắt ngắn được sử dụng trong bản tin sẽ được định nghĩa hoặc xác định 

rõ trong phân đoạn tiêu đề bản tin tại vị trí MSH-2. Ký tự cắt ngắn (ký tự rút gọn) mặc định 

trong bản tin là # (mã là 23), bởi vì ký tự phải đến từ một phạm vi hẹp trong số các ký tự 

được phép hiển thị trong một phần tử dữ liệu. Ký tự rút gọn chỉ trình bày việc rút gọn hoặc 

cắt ngắn khi nó xuất hiện ở vị trí ký tự cuối cùng trong trường dữ liệu bị rút gọn. Trường dữ 
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liệu SẼ là thoát nếu ký tự cuối cùng của dữ liệu đó là ký tự rút gọn và kích thước của dữ liệu 

đó phù hợp với kích thước tối đa cho phép đối với các thành phần dữ liệu. 

Ví dụ: 

Đối với một trường dữ liệu có kích thước tối thiểu là 5 và có nội dung là |1234#|. 

Trong trường hợp này, ký tự rút gọn # không thể hiện được vai trò rút gọn, nội dung chính là 

giá trị dữ liệu thực. 

Lưu ý: Việc lựa chọn # là ký tự rút gọn được tham khảo từ tiêu chuẩn ISO 22220 và 

27527. 

2.5.5.3 . Kích thước hợp chuẩn 

Nếu trạng thái là phổ biến, cột kích thước hợp chuẩn xác định rõ kích thước tối thiểu 

mà ứng dụng phải lưu trữ được dữ liệu. Những ứng dụng hợp chuẩn SẼ KHÔNG được phép 

rút gọn hay cắt ngắn giá trị dữ liệu nhỏ hơn kích thước đã được quy định. Kích thước hợp 

chuẩn là giá trị tối thiểu mà có thể được gán cho kích thước tối đa trong tài liệu mô tả triển 

khai thực hiện. 

Hơn nữa, kích thước hợp chuẩn có thể bao gồm các ký hiệu “=” hoặc “#”. Ký hiệu “=” 

cho biết giá trị dữ liệu này không bao giờ bị rút gọn và ký hiệu “#” cho biết loại dữ liệu này 

có khả năng bị rút gọn hoặc cắt ngắn. 

Những ứng dụng không nhất thiết phải triển khai áp dụng mẫu rút gọn (mẫu cắt ngắn), 

ngay cả khi chúng bị áp dụng cho một phần tử dữ liệu. Những ứng dụng NÊN khai báo mẫu 

rút gọn trong hồ sơ cấu hình của ứng dụng. 

2.5.5.4 . Kích thước cho loại thành phần dữ liệu/trường dữ liệu 

Cả hai loại kích thước tiêu chuẩn hoặc kích thước hợp chuẩn đều có thể được sử dụng 

để xác định kích thước cho kiểu dữ liệu cơ bản (primitive). Cho dù có hay không có kích 

thước tiêu chuẩn hoặc kích thước hợp chuẩn xác định kích thước cho loại dữ liệu, chúng cũng 

có thể được dùng để xác định kích thước cho thành phần dữ liệu hoặc trường dữ liệu nơi mà 

có một kiểu dữ liệu đại diện. Nếu chúng được dùng để xác định kích thước của loại dữ liệu, 

chúng sẽ thay thế kích thước quy định cho loại dữ liệu đó (nhưng phải phù hợp với thông tin 

của loại dữ liệu đó). Nếu chúng không được sử dụng để xác định kích thước của loại dữ liệu, 

thì thông tin kích thước của chính loại dữ liệu đó sẽ được sử dụng làm cơ sở trình diễn thông 

tin – nếu tồn tại – thông tin này sẽ được áp dụng khi nào loại dữ liệu đó xuất hiện. 

Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa không được gán cho các loại dữ liệu phức 

hợp (Composite) (loại dữ liệu có nhiều hơn một thành phần dữ liệu). Không những kích thước 

tối thiểu và kích thước tối đa không thể xác định được bởi vì nội dung dữ liệu phức hợp 

không những bao gồm các ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu, mà còn liên quan đến kích 

thước của từng thành phần dữ liệu bởi vì thành phần dữ liệu sẽ bị phân rã khi lưu trữ dữ liệu 

vào CSDL. Chính vì những lý do trên, những kích thước của loại dữ liệu phức hợp sẽ không 

được xác định trong tài liệu tiêu chuẩn, mặc dù người dùng có thể xác định được những thông 

tin này. 
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2.5.5.5 . Những gợi ý cho những người triển khai thực hiện 

 (Trong một thế giới lý tưởng, tiêu chuẩn có thể xác định kích thước tối đa cho một giá 

trị đáng tin cậy và tất cả việc triển khai thực hiện áp dụng tiêu chuẩn sẽ phải tuân thủ kích 

thước tối đa được quy định này. Tuy nhiên, không phải tất cả quy định này đều đúng và do đó 

tài liệu kỹ thuật này định nghĩa các loại kích thước tối đa tiêu chuẩn, kích thước hợp chuẩn, 

và giá trị có thể được rút gọn hoặc cắt ngắn. Bảng tóm tắt sau đây sẽ trình bày các thông số 

tương tác khác nhau, cung cấp ví dụ cho mỗi kết hợp và đề xuất những gợi ý cho quá trình 

triển khai thực hiện. Loại dữ liệu thứ hai được liệt kê trong bảng tham chiếu dựa trên các dữ 

liệu trích dẫn. 

 

ID/DT 

Loại 

dữ liệu 

con 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Hàm ý 

CX.5  2..5  Thành phần dữ liệu CX.5 có thể chứa các giá trị cố định, tất cả 

giá trị dữ liệu có kích thước giữa 2 và 5. Giá trị khác bị cấm. 

Rút gọn bị cấm 

 ID 1.. 15= Kích thước hợp chuẩn là 15 - ứng dụng SẼ có thể xử lý được tất 

cả các giá trị, bao gồm cả khoảng kích thước của thành phần dữ 

liệu 

ED.3   32 ED.3 là một trong số vài ví dụ mà giá trị ID được lấy từ hệ 

thống mã hóa bên ngoài (những loại IANA MIME trong trường 

hợp này – loại đa phương tiện đã được đăng ký trên internet và 

liên quan đến phần đính kèm theo thư điện tử (email), vì vậy có 

tên là loại MIME) 

Kích thước hợp chuẩn là 32: Những ứng dụng SẼ có khả năng 

xử lý những loại MIME có kích thước lên đến 32. Những ứng 

dụng có thể lựa chọn xử lý nhiều hơn nếu như mong muốn 

 ID 

 

1.. 15= Không được phép rút gọn hoặc cắt ngắn, những ứng dụng SẼ 

trả về thông báo lỗi nếu kích thước của loại MIME lớn hơn kích 

thước mà những ứng dụng có thể xử lý được trong trường hợp 

không được rút gọn hoặc cắt ngắn. 

CWE.1   20= Nếu trạng thái là phổ biến, giá trị SẼ có kích thước ít nhất là 1 

ký tự. Trong cột kích thước tiêu chuẩn không quy định kích 

thước tối đa, chính vì đặc điểm kỹ thuật này cho nên không thể 

áp dụng giới hạn cho những hệ thống mã hóa bên ngoài mà 

CWE đã được cung cấp hỗ trợ. Đặc biệt, biểu thức Snomed-CT 

có thể được cung cấp cho thành phần mã định danh. 

Tuy nhiên, đặc điểm kỹ thuật này không áp đặt yêu cầu hỗ trợ 

các giá trị có kích thước lớn một cách tùy tiện cho thành phần 

phổ biến này. Thay vào đó, các ứng dụng SẼ hỗ trợ định danh 

hệ thống mã hóa lên đến kích thước 20 ký tự 
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ID/DT 

Loại 

dữ liệu 

con 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Hàm ý 

 ST 1..  Do định danh sẽ trở nên vô nghĩa nếu bị cắt ngắn hoặc rút gọn, 

không được phép rút gọn trong trường hợp này 

Các nhà thiết kế ứng dụng phải cân nhắc đến khoảng kích thước 

có thể của giá trị và phương thức xử lý. Nếu ứng dụng áp đặt 

giới hạn tối đa, kích thước tối đa này phải được công bố trong 

hồ sơ cấu hình của ứng dụng 

FN.1   50# Thành phần dữ liệu FN.1 chứa họ tên. Đặc tả kỹ thuật này 

không thuộc vị trí để áp đặt giới hạn chuẩn mực trên cho kích 

thước của họ tên trên toàn thế giới 

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của chúng tôi, giá trị này có kích 

thước lớn hơn 50 ký tự là rất hiếm, vì vậy các ứng dụng SẼ có 

khả năng xử lý giá trị này cho đến kích thước 50 với giá trị 

không rút gọn. 

 ST 1..  Các ứng dụng có thể lựa chọn phương án cắt ngắn khi giá trị có 

kích thước lớn hơn 50 ký tự. Nếu các ứng dụng thực hiện 

phương án này, thì mẫu cắt ngắn hoặc rút gọn nên được tuân 

thủ để giảm thiểu rủi ro trong quá trình xử lý dữ liệu bị cắt ngắn 

XAD.5 ST 1.. 12= Thành phần dữ liệu XAD.5 là mã postal/zip. Đặc tính kỹ thuật 

này không thể bị áp đặt giới hạn tiêu chuẩn cho kích thước của 

mã bưu chính trên toàn thế giới, nhưng theo kinh nghiệm của 

chúng tôi thì kích thước mã bưu chính là 12 sẽ có thể bao phủ 

toàn bộ hệ thống mã bưu chính toàn cầu. 

Bởi vì mã bưu chính được sử dụng trong hệ thống truyền đưa 

bưu chính, giá trị của mã này không được phép rút gọn. 

 

   

XPN.12 DTM 4..24 8# Thành phần dữ liệu XPN.12 xác định rõ ngày mà tên một người 

được công nhận. Mặc định, trường dữ liệu này cho phép dữ liệu 

ngày chính xác bao gồm mili giây và vùng thời gian (time 

zone). Các ứng dụng không bắt buộc phải thực hiện chính xác 

đến cấp độ này; các ứng dụng có thể dùng phương pháp rút gọn 

đến giá trị ngày và khoảng thời gian xác định. 

 

   

CWE.16 

 

4..24 8= Thành phần dữ liệu CWE.16 xác định ngày mà giá trị được 

công bố. Trong một vài tình huống, ngày công bố của tập giá trị 

có thể được xác định bởi dữ liệu ngày chính xác đến từng giờ 

và phút để tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều phát hành trong 

cùng một ngày. 
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ID/DT 

Loại 

dữ liệu 

con 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Hàm ý 

 DTM 4..24 8# Tuy nhiên, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi; các bộ 

giá trị xác định ngày công bố gần nhất. 

Chính vì những lý do này, các ứng dụng được yêu cầu là chỉ xử 

lý các giá trị xác định cho ngày cụ thể. Tuy nhiên, kể từ lúc 

ngày công bố được xác định trong một phiên bản cụ thể, ứng 

dụng không được phép rút gọn ngày công bố. Đây là đặc tả kỹ 

thuật được đề xuất, nhưng không bắt buộc các ứng dụng phải 

hỗ trợ đầy đủ giá trị ngày giờ đầy đủ. 

Lưu ý: Kích thước mặc định của loại dữ liệu DTM cho tất cả 

các ứng dụng có thuộc tính bắt buộc phải có dữ liệu đầy đủ 

trong quá trình lưu trữ và cho phép rút gọn giá trị ngày giờ. 

Những quy tắc này được thay thế khi sử dụng loại dữ liệu 

DTM. 

NTE.1    Thành phần dữ liệu NTE.1 là mã định danh phân đoạn. Mã định 

danh phân đoạn có thể chứa dữ liệu bất kỳ trong khoảng 1 đến 

9999. Các ứng dụng bắt buộc phải xử lý được những giá trị này. 
 SI 1..4 4= 

SN.2    Thành phần dữ liệu SN.2 là giá trị số theo định dạng số tự 

nhiên. Loại dữ liệu này có kích thước tiêu chuẩn là 16 

 NM 1..16  Loại dữ liệu NM tự định nghĩa mẫu rút gọn tuân thủ ngữ nghĩa 

của số tự nhiên. Ký tự rút gọn không được sử dụng trong trường 

hợp này. Trong khi tiêu chuẩn HL7 không định nghĩa kích 

thước hợp chuẩn,  loại dữ liệu NM SẼ phải tuân thủ quy tắc rút 

gọn; ứng dụng SẼ từ chối xử lý loại dữ liệu này nếu không tuân 

thủ quy tắc rút gọn. 

ED.5    Thành phần dữ liệu ED.5 là loại dữ liệu văn bản có kích thước 

tùy ý. Đặc tả kỹ thuật này không được áp dụng bởi kích thước 

tiêu chuẩn và kích thước hợp chuẩn. Điều này không có nghĩa 

là những ứng dụng không bị bắt buộc phải xử lý dữ liệu có kích 

thước không giới hạn. Những ứng dụng có thể lựa chọn phương 

thức định nghĩa giới hạn kích thước của dữ liệu trong hồ sơ cấu 

hình của các ứng dụng 

Lưu ý: kích thước của dữ liệu được xử lý có thể phụ thuộc vào 

loại dữ liệu. 

 TX    

2.5.6 Định dạng thông tin phản hồi báo nhận 

Định dạng thông tin phản hồi được định nghĩa theo chiều hướng là định nghĩa những 

thông tin phản hồi mong muốn phù hợp với sự kiện kích hoạt. Định nghĩa này bắt buộc phải 

được mô tả trong tài liệu thông tin phản hồi mong muốn dựa trên giá trị của trường dữ liệu 

MSH.15 và MSH.16 

Kể từ phiên bản 2.9, tất cả các chương SẼ bao gồm các định nghĩa kịch bản phản hồi 

phù hợp với các sự kiện kích hoạt. 
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 Ở cấp độ vận chuyển chỉ có ACK nên được trả về, không bất kỳ ứng dụng nào trả lời 

bản tin. 

 Sự kết hợp của giá trị MSH.15 và giá trị rỗng của MSH.16 bị cấm khi sử dụng WPR 

liên kết với WPP trước kể từ khi WPR là một bản tin phản hồi cho WPP, do đó việc này 

không thể diễn ra. Nói một cách khác, nhu cầu kết nối và truyền thông là cơ chế trao đổi phải 

được định nghĩa sẵn trong hồ sơ cấu hình theo nguyên tắc WPP (hoặc tương đương) được 

truyền đi với trường dữ liệu MSH.15=luôn luôn có giá trị, trường dữ liệu MSH.16=không có 

giá trị thì ORP(hoặc tương đương) được sử dụng. 

Ví dụ về kịch bản phản hồi 

Trường dữ liệu Giá trị trường  

dữ liệu dữ liệu: 

Chế độ cơ bản 

Giá trị trường dữ liệu: Chế độ tăng cường (chế độ nâng 

cao) 

MSH.15 Trống Có giá trị Trống Có giá trị 

MSH.16 Trống Trống Có giá trị Có giá trị 

Immediate Ack - ACK - ACK 

Application Ack WPP - WPP WPP 

 

2.6 QUY TẮC XÂY DỰNG BẢN TIN 

Mục này giải quyết các quy tắc chung dành cho việc xây dựng các bản tin. Cả hai bên 

gửi và nhận dữ liệu phải có những quy tắc tương ứng bảo đảm phương thức xử lý dữ liệu. 

Độc giả cũng nên tham khảo thêm mục 2.B, “Hồ sơ sử dụng bản tin phù hợp”, để có thêm 

thông tin chi tiết về các thủ tục nhằm bảo đảm tính toàn vẹn của bản tin. 

Trong quá trình xây dựng bản tin, các ký tự đặc biệt sẽ được sử dụng. Chúng bao gồm 

các ký tự ngăn cách giữa các phân đoạn, ngăn cách giữa các trường dữ liệu, ngăn cách giữa 

các thành phần dữ liệu, ngăn cách giữa các dữ liệu lặp lại, ký tự ‘\’ và ký tự rút gọn (thông 

thường ‘#’). Ký tự chấm dứt và ngăn cách giữa các phân đoạn luôn luôn là ký tự xuống dòng 

và bắt đầu một dòng mới (mã ASCII là 0D theo hệ thập lục phân hoặc <cr>). Những ký tự 

ngăn cách khác sẽ được định nghĩa trong phân đoạn tiêu đề bản tin MSH, với trường dữ liệu 

bộ ký tự ngăn cách có kích thước là 4 (bao gồm vị trí của từng ký tự ngăn cách theo thứ tự) và 

bộ ký tự này được gọi là bộ ký tự mã hóa, bộ ký tự mã hóa này được định nghĩa tại trường dữ 

liệu đầu tiên của phân đoạn tiêu đề MSH. Bộ ký tự ngăn cách được định nghĩa trong phân 

đoạn tiêu đề MSH sẽ là các ký tự ngăn cách được dùng trong toàn bộ bản tin. Trong trường 

hợp không có lựa chọn nào khác, HL7 đề xuất việc sử dụng các ký tự ngăn cách đã được định 

nghĩa trong hình 2-1 “giá trị dấu ngăn cách” 

 

Lưu ý: những quy tắc xây dựng bản tin định nghĩa những quy tắc mã hóa tiêu chuẩn HL7, tạo biến 

kích thước giới hạn các bản tin. Mặc dù một bộ các quy tắc mã hóa đã được định nghĩa trong tiêu 

chuẩn từ phiên bản 2.3 cho đến phiên bản hiện tại, những quy tắc mã hóa khác đều có thể được sử 

dụng (tuy nhiên, những quy tắc mã hóa này không phải là tiêu chuẩn, chúng chỉ có thể được sử dụng 

khi có sự đồng ý giữa các bên trong cùng hệ thống) 
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2.6.1.0 . Mã giả dành cho việc xây dựng bản tin 

procedure construct_message ( data ) { 

 identify_message_needed; 

 identify_separators_used; 

 validate( data ); 

 order_segments( data, segment_list ); 

  

 foreach segment in ( segment_list ) { 

 

  insert segment.name;              /* e.g., MSH */ 

 

  /* gather all data for fields */ 

  foreach field in ( fields_of( segment ) ) { 

   insert field separator;   /* e.g., | */ 

   /* gather occurrences (may be multiple only for fields that are allowed to repeat */ 

   foreach occurrence in ( occurrences_of( field ) ) { 

    construct_occurrence( occurrence ); 

    if not last ( populated occurrence ) insert repetition_separator;    /*   e.g., ~   */ 

   } 

   break if last ( populated field ); 

 

  } 

   

  insert segment_terminator;                                         /* always<cr>! */ 

 } 

  

 return; 

} 

 

procedure construct_occurrence ( occurrence ) { 

 

 /* gather populated components */ 

 foreach component in ( components_of( occurrence ) ) { 

  get_subcomponent_data( component ); 

   

  /* gather all data for subcomponents */ 

  foreach subcomponent in ( subcomponents_of( component ) ) { 

   /* escape the field separator */ 

   substitute( field_separator,        \F\ ); 

   /* escape the encoding characters */ 

   substitute( component_separator,    \S\ ); 

   substitute( repetition_separator,   \R\ ); 

   substitute( escape_character,       \E\ ); 

   substitute( subcomponent_separator, \T\ ); 

    substitute (truncation_character, \P\ ) /*See Error! Reference source not found.Error! 

Reference source not found.*/ 

   insert subcomponent; 

   if not last ( populated subcomponent ) insert    subcomponent_separator;     /*   e.g., &   */ 

  } 

   

  if not last ( populated component ) insert component_separator;            /*   e.g., ^   */ 

 } 

  

 return; 

} 
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2.6.1.1 Biểu đồ quy trình xây dựng bản tin 

Biểu đồ quy trình được trình bày ở những trang sau mô tả từng bước quy tắc xây dựng 

bản tin. Biểu đồ đầu tiên trình bày quy tắc truyền một bản tin; biểu đồ thứ hai trình bày 

quy tắc truyền một trường dữ liệu xuất hiện. 
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Tạo một bản tin

Xác định bản tin và thứ tự các 

segment trong bản tin 

Đối với từng segment

Lấy tất cả các trường dữ liệu của segment

Thêm tên cho segment

Đối với từng trường dữ liệu

Thêm dấu ngăn cách trường dữ liệu

Đối với trường dữ 

liệu sẽ xuất hiện

Tạo cấu trúc trường dữ liệu

Trường dữ liệu xuất hiện 

nhiều lần

Thêm dấu ngăn cách 

lặp lại trường dữ liệu

Vòng lặp

Tồn tại trường dữ liệu bắt buộc

Vòng lặp

Thêm dấu ngăn cách segment

Kết thúc

không

Có

Có

không

Vòng lặp

 

Bước này cũng sẽ kiểm tra tính hợp 

lệ của các loại dữ liệu, các trường dữ 

liệu lặp lại và các ràng buộc thành 

phần dữ liệu khác không liên quan 

đền việc mã hóa 
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Tạo trường dữ liệu

Đọc tât cả thành phần dữ liệu 

của trường dữ liệu

Đối với từng thành 

phần dữ liệu

Đọc tât cả thành phần dữ liệu 

con của thành phần dữ liệu

Đối với từng thành 

phần dữ liệu con

MSH.1 hoặc MSH.2 ký 

tự trong dữ liệu
Thoát khỏi chúng

Thành phần dữ liệu 

con cuối dùng

Thêm dấu ngăn cách 

thành phần dữ liệu con

Lặp lại

Thành phần dữ liệu 

cuối dùng

Thêm dấu ngăn cách 

thành phần dữ liệu

Lặp lại

Kết thúc

Sai

Đúng

Sai

Đúng

Sai

Đúng

Ghi dữ liệu
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2.6.2 Quy tắc cho hệ thống tiếp nhận 

Quy tắc sau đây được áp dụng cho hệ thống tiếp nhận những bản tin HL7 và chuyển 

đổi nội dung sang các giá trị dữ liệu: 

a) Bỏ qua các phân đoạn, các trường dữ liệu, các thành phần dữ liệu, các thành phần 

dữ liệu con và trường dữ liệu lặp lại xuất hiện nhưng không mong muốn. 

b) Lưu ý đến những phân đoạn mong muốn nhưng không xuất hiện bao gồm toàn bộ 

những trường dữ liệu không xuất hiện. 

c) Lưu ý đến việc xử lý các trường dữ liệu và thành phần dữ liệu mong muốn nhưng 

không xuất hiện thuộc về phân đoạn không xuất hiện. 

2.6.3 Lưu ý quy tắc mã hóa 

Nếu phân đoạn sẽ tiếp tục xuất hiện xuyên suốt trong những bản tin, thì sử dụng quy 

tắc mã hóa mở rộng. Những quy tắc mã hóa này được định nghĩa trong giao thức các bản tin 

liên tiếp (tham khảo mục 2.10.2, “Những bản tin và phân đoạn liên tiếp”)  

2.7 VIỆC SỬ DỤNG NHỮNG CHUỖI ESCAPE TRONG TRƯỜNG DỮ LIỆU 

2.7.1 Những mã định dạng 

Khi các ký tự ngăn cách xuất hiện trong bất kỳ thành phần dữ liệu, thì những ký tự 

ngăn cách đó SẼ là ký tự escape ‘\’. Không thực hiện như vậy có thể làm thay đổi ý nghĩa của 

thành phần dữ liệu. Ký tự escape là ký tự ASCII được quy định trong thành phần dữ liệu <ký 

tự escape> trong trường dữ liệu bộ ký tự mã hóa MSH-2. Mục tiêu của mục này, ký tự ‘\’ sẽ 

được sử dụng như ký tự đại điện được quy định trong bản tin. Một chuỗi escape bao gồm một 

ký tự escape theo sau bởi mã định danh ID escape của một ký tự, không hoặc nhiều ký tự dữ 

liệu và thêm một sự xuất hiện của ký tự escape. Những chuỗi escape được định nghĩa trong 

bảng sau: 

\F\ dấu ngăn cách trường dữ liệu 

\S\ dấu ngăn cách thành phần dữ liệu 

\T\ dấu ngăn cách thành phần dữ liệu con 

\R\ dấu ngăn cách trường dữ liệu lặp lại 

\E\ ký tự escape ‘\’ 

\P\ ký tự rút gọn 
 

Đối với trường dữ liệu bao gồm thành phần dữ liệu và thành phần dữ liệu con có loại 

dữ liệu TX, FT, hoặc CF được mã hóa, những ký tự escape sẽ được thêm vào cùng với các ký 

tự đặc biệt để đánh dấu những định dạng văn bản trong trường dữ liệu. Ký tự escape được 

trình diễn dưới dạng ký tự ASCII trong thành phần dữ liệu <ký tự escape > của trường dữ liệu 

MSH-2- bộ ký tự mã hóa. 

Chuỗi escape được định nghĩa trong bảng sau: 

\H\ bắt đầu tô sáng nổi bật lên 

\N\ đoạn văn bình thường (kết thúc tô sáng nổi bật) 
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\Xdddd...\ dữ liệu số thập lục phân 

\Zdddd...\ định nghĩa chuỗi escape địa phương (do người dùng tự định nghĩa) 
 

Chuỗi escape SẼ KHÔNG bao gồm chuỗi escape lồng nhau 

Đối với việc tính toán kích thước, tất cả những ký tự trong chuỗi escape (tất cả ký tự ở 

giữa ký tự ‘\’ mở và ký tự ‘\’ đóng, không bao gồm ký tự ‘\’) sẽ cũng được tính trong kích 

thước. Quy tắc này sẽ được áp dụng cho tất cả các chuỗi escape, bao gồm những chuỗi định 

dạng sau đây. 

2.7.2 Escape Ký tự rút gọn 

Khi ký tự cuối cùng của một giá trị rút gọn là ký tự rút gọn, ký tự rút gọn SẼ là chuỗi 

escape ‘\P\’ 

Ví dụ việc sử dụng ký tự rút gọn 

Kích thước hợp chuẩn Giá trị gốc Giá trị thành phần dữ liệu 

6# abcdefgh abcde# 

6# abcdef abcdef 

6# abcde# abcde\P\ 

2.7.3 Những chuỗi escape hỗ trợ nhiều bộ ký tự 

Những chuỗi escape HL7 được định nghĩa nhằm hỗ trợ nhiều bộ ký tự trong trường dữ 

liệu, những thành phần dữ liệu và những thành phần dữ liệu con có kiểu dữ liệu FT, ST và 

TX. Chúng cho phép những chức năng phân tích và kiểm tra cú pháp sử dụng những mã 

escape (đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn sử dụng dưới đây), không phá vỡ và đáp ứng mô 

hình escape HL7 đã được định nghĩa trong mục này. 

\Cxxyy\ chuỗi escape ký tự byte đơn thiết lập với hai giá trị thập lục phân, xx và yy chỉ 

rõ chuỗi escape được định nghĩa cho những kịch bản của chuỗi ký tự trong bản tin hiện tại (ví 

dụ, ISO-IR xxx). 

\Mxxyyzz\ chuỗi escape ký tự nhiều byte thiết lập với ba giá trị thập lục phân, xx, yy, 

và zz. Giá trị zz là giá trị tùy chọn. 

Chuỗi escape ký tự thông thường được thiết lập bao gồm giá trị nội dung đã được định 

nghĩa trong tiêu chuẩn  

Bộ ký tự byte đơn: 

\C2842\ ISO-IR6 G0 (ISO 646 : ASCII) 

\C2D41\ ISO-IR100 (ISO 8859 : Latin Alphabet 1) 

\C2D42\ ISO-IR101 (ISO 8859 : Latin Alphabet 2) 

\C2D43\ ISO-IR109 (ISO 8859 : Latin Alphabet 3) 

\C2D44\ ISO-IR110 (ISO 8859 : Latin Alphabet 4) 

\C2D4C\ ISO-IR144 (ISO 8859 : Cyrillic) 

\C2D47\ ISO-IR127 (ISO 8859 : Arabic) 

\C2D46\ ISO-IR126 (ISO 8859 : Greek) 

\C2D48\ ISO-IR138 (ISO 8859 : Hebrew) 
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\C2D4D\ ISO-IR148 (ISO 8859 : Latin Alphabet 5) 

\C284A\ ISO-IR14 (JIS X 0201 -1976: Romaji) 

\C2949\ ISO-IR13 (JIS X 0201 : Katakana) 

Mã nhiều byte 

\M2442\ ISO-IR87 (JIS X 0208 : Kanji, hiragana and katakana) 

\M242844\ ISO-IR159 (JIS X 0212 : Supplementary Kanji)  

2.7.4 Tô sáng nổi bật 

Trong thiết kế tô sáng nổi bật (tô sáng), ứng dụng gửi xác định rõ những ký tự được 

thiết lập để thực hiện theo một phương thức, nhưng phương thức này cũng phải được thực 

hiện ở ứng dụng tiếp nhận. Phụ thuộc vào việc cân nhắc kiểu thuộc tính thiết bị và ứng dụng, 

ứng dụng nhận có thể chọn phim đảo ngược, in đậm, gạch dưới, nhấp nháy, màu thay thế hoặc 

các phương tiện tô sáng khác trong việc trình diễn dữ liệu. Ví dụ trong một phân mảnh của 

bản tin: 

DSP|     TOTAL CHOLESTEROL    \H\240*\N\   [90 - 200] 

Có thể là nguyên nhân cho việc định dạng phương thức trình diễn dữ liệu trên màn 

hình hoặc trong báo cáo 

TOTAL CHOLESTEROL        240*    [90 - 200] 

Trong khi một hệ thống khác có thể lựa chọn việc trình diễn dữ liệu 240* bằng màu đỏ. 

2.7.5 Ký tự đặc biệt 

Những chuỗi ký tự escape đặc biệt (\F\, \S\, \R\, \T\, \P\ and \E\) cho phép những ký tự 

tương ứng theo sau được lưu giữ trong trường dữ liệu văn bản, mặc dù những ký tự thật sự đã 

được dành riêng. Ví dụ, phân mảnh bản tin 

DSP| TOTAL CHOLESTEROL     180  \F\90 - 200\F\ 

DSP| \S\----------------\S\ 

Sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc trình diễn thông tin, nhiệm vụ phù hợp của các 

dấu ngăn cách: 

TOTAL CHOLESTEROL     180  |90 - 200| 

^----------------^  

2.7.6 Số thập lục phân 

Khi chuỗi ký tự escape số thập lục phân (\Xdddd...\) được sử dụng, ký tự X SẼ bị theo 

sau bởi một hoặc nhiều cặp số thập lục phân (0, 1, …, 9, A, …, F). Những cặp số thập lục 

phân liên tiếp đại diện cho những giá trị 8 bit theo hệ nhị phân. Việc trình diễn của dữ liệu 

hoàn toàn trái ngược với thỏa thuận giữa các ứng dụng gửi và nhận thì vượt quá phạm vi của 

tiêu chuẩn này. 

2.7.7 Việc sử dụng và ví dụ về định dạng văn bản 

Nếu trường dữ liệu là kiểu dữ liệu văn bản có định dạng (FT), những câu lệnh định 

dạng SẼ được bao bọc bởi ký tự escape. Mỗi câu lệnh bắt đầu với ký tự “.”. Những câu lệnh 

định dạng được trình bày trong bảng sau: 
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.sp <number> Kết thúc dòng dữ liệu đầu ra và giữ lại <số lượng> khoảng trắng. <số> 

là một số tự nhiên không âm hoặc không có. Nếu <số> không xuất hiện, 

giữ một khoảng trắng. Vị trí ký tự phải được giữ nguyên không thay đổi. 

Lưu ý rằng nhằm phục vụ mục tiêu tương thích ngược với các phiên bản 

HL7 trước, “^\.sp\” tương đương với “\.br\.” 

.br Bắt đầu dòng dữ liệu đầu ra. Thiết lập vị trí ngang từ vị trí canh dòng 

bên trái và tăng vị trí theo phương thẳng đứng 1 

.fi Bắt đầu chế độ ràng buộc hoặc điền từ. Đây là trạng thái mặc định. 

Trạng thái này có thể được thay đổi sang trạng thái không ràng buộc từ 

bằng cách sử dụng lệnh .nf 

.nf Bắt đầu chế độ không ràng buộc từ 

.in <number> <số> khoảng trắng thụt vào khi bắt đầu một dòng mới, với <số> có thể 

là số nguyên âm hoặc dương. Lệnh này không thể xuất hiện sau ký tự 

đầu tiên của một dòng 

.ti <number> <số> khoảng trắng thụt vào tạm thời, với số là số nguyên âm hoặc 

dương. Lệnh này không thể xuất hiện sau ký tự đầu tiên của một dòng 

.sk < number> Giữ <số> khoảng trắng về bên phải 

.ce Kết thúc một dòng dữ liệu đầu ra và tập trung vào dòng tiếp theo 
 

Dấu ngăn cách thành phần dữ liệu là ký hiệu ngăn cách cho mỗi dòng định nghĩa phần 

mở rộng của lệnh thụt vào đầu dòng tạm thời (.ti) và sự bắt đầu của mỗi dòng trong chế độ 

không ràng buộc từ (.nf). Ví dụ của những hướng dẫn định dạng không thuộc về kiểu dữ liệu 

này: Chiều rộng của màn hình, vị trí trong trang hoặc màn hình và loại thiết bị đầu ra.  

Hình 2-3 là một ví dụ của kiểu dữ liệu FT từ mục hiển thị X-quang của báo cáo hình 

ảnh X-quang: 

Hình 2-3. Định dạng văn bản được truyền đi 

|  \.in+4\\.ti-4\ 1. Hình ảnh trung thất tim với giới hạn bình thường.\.br\\.ti-4\ 2. Trường dữ 

liệu phổi hiển thị vùng mờ tối thiểu xuất hiện. \.br\\.ti-4\ 3.  Một cơ vòng của ruột già hiển 

thị góc phần tư ở trên bên trái có dấu hiện bất thường với sự lu mờ niêm mạc  gợi ý là 

viêm đại tràng.\.in-4\ | 

 

Hình 2-4 cho thấy một phương thức của việc trình diễn dữ liệu trong hình 2-3. Hệ 

thống tiếp nhận có thể tạo nhiều phương thức diễn giải khác bằng việc thay đổi canh lề bên 

phải 
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Hình 2-4. Văn bản định dạng hiển thị theo một phương thức trình diễn 

Hình ảnh trung thất tim với giới hạn bình thường 

Các vùng phổi hiển thị vùng mờ tối thiểu xuất hiện 

Một cơ vòng của ruột già hiển thị góc phần tư ở trên bên trái có dấu hiện bất thường 

với sự lu mờ niêm mạc gợi ý là viêm đại tràng 

2.7.8 Định nghĩa địa phương 

Khi chuỗi escape được định nghĩa theo địa phương (\Zdddd…\) sử dụng ký tự Z SẼ 

phải có thêm các ký tự theo sau trong trường dữ liệu TX. Những diễn giải dữ liệu trái với thỏa 

thuận giữa ứng dụng gửi và ứng dụng nhận nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn này. 

2.8 ĐỊNH NGHĨA TƯƠNG THÍCH PHIÊN BẢN  

Những quy tắc, đã được mô tả trong mục 2.6, Quy tắc xây dựng bản tin, cho các ứng 

dụng nhận bản tin HL7 và chuyển đổi nội dung thành giá trị dữ liệu cho phép định nghĩa theo 

sau của những yêu cầu tương thích ngược giữa các phiên bản 2.x của bản tin HL7: 

Lưu ý: Nếu một vấn đề không được giải quyết rõ ràng theo những quy tắc này, những giả thiết được 

đặt ra được phép thay đổi. 

Bí quyết để hiểu được sự tương thích ngược bao gồm 2 tiên đề sau, thêm vào quy tắc 

xử lý bản tin với nguyên lý loại bỏ các thông tin không mong muốn. 

 Những ứng dụng nhận cũ nhận bản tin mới nên tiếp tục nhận bản tin không có lỗi 

 Những ứng dụng mới có khả năng hiểu được bản tin cũ. 

Mục này mô tả chi tiết những thay đổi làm thỏa mãn những tiên đề. Chỉ bao gồm 

những thay đổi HL7 được giới thiệu trong phiên bản mới. Những mở rộng mang tính địa 

phương được thảo luận trong mục 2.11 “Mở rộng địa phương” 

2.8.1 Thêm các bản tin hoặc những thành phần cấu thành bản tin 

Khi một bản tin mới hoặc thành phần mới của bản tin HL7 được giới thiệu, chúng SẼ 

được định nghĩa như mô tả dưới đây. Hệ thống gửi nên có khả năng gửi một bản tin mới hoặc 

thành phần mới; hệ thống nhận, bất chấp các bản tin theo các phiên bản khác nhau, SẼ bỏ qua 

bất kỳ bản tin hay thành phần bản tin nào không được mong đợi nhằm tránh những lỗi có thể 

xảy ra trong ứng dụng. Điều này không loại trừ tình huống hệ thống nhận gửi thông báo về 

những thành phần bị bỏ qua, nhưng ứng dụng nhận không nên bị lỗi chỉ do sự tồn tại của 

những thành phần bổ sung. 

a) Những bản tin có thể được giới thiệu. 

b) Một nhóm phân đoạn mới có thể được định nghĩa. 

c) Kể từ phiên bản 2.5, phân đoạn đầu tiên trong nhóm phân đoạn mới được định nghĩa 

sẽ được đánh dấu với thuộc tính bắt buộc. 

d) Những phân đoạn mới có thể được giới thiệu cho bản tin đã tồn tại. Nói chung, 

những phân đoạn mới này NÊN được giới thiệu hoặc định nghĩa vào cuối bản tin hoặc cuối 

nhóm phân đoạn, nhưng chúng cũng có thể được giới thiệu ở bất kỳ vị trí nào trong bản tin 

nếu hệ thống phân cấp phân đoạn cần có sự xuất hiện của những phân đoạn mới này. Trừ khi 
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thật sự cần thiết cho việc hoàn thiện kỹ thuật hoặc vì mục tiêu báo cáo, một phân đoạn mới 

SẼ KHÔNG được thêm vào những bản tin đã lỗi thời (nghĩa là bản tin bị loại bỏ). Trong 

phiên bản 2.6, tất cả những phân đoạn mới, ngoại trừ những vấn đề liên quan nhằm mục tiêu 

kiểm soát hoặc truyền tải bản tin, SẼ chứa trường dữ liệu mã hoạt động phù hợp với trường 

dữ liệu đầu tiên hoặc trường dữ liệu thứ hai. 

e) Thật sự phải thật cẩn thận khi giới thiệu một phân đoạn mới nếu những kết quả này 

trong một tình huống với tên phân đoạn X xuất hiện trong hai vị trí đơn lẻ hoặc nhóm. Tham 

khảo mục 2.6, “Quy tắc xây dựng bản tin”. 

f) Những trường dữ liệu mới có thể sẽ được thêm vào cuối phân đoạn. Một trường dữ 

liệu thay đổi ngữ nghĩa của một phân đoạn (nghĩa là, mã hoạt động, mã tình trạng) SẼ chỉ 

được giới thiệu trong một phân đoạn đã tồn tại từ trước nếu việc sử dụng của trường dữ liệu là 

điều kiện để nó không được sử dụng trong bản tin với sự kiện kích hoạt tồn tại từ trước. Điều 

này sẽ tránh việc đảo ngược mục đích của phân đoạn khi nó được biết đến với những ứng 

dụng tuân theo phiên bản tiêu chuẩn trước. Ví dụ, nếu ứng dụng gửi truyền tải một phân đoạn 

với một mã hoạt động xóa bỏ, ứng dụng nhận sẽ không thể hiểu được thông tin đó nên được 

xóa. 

g) Một loại dữ liệu mới có thể được giới thiệu. 

h) Những thành phần dữ liệu mới có thể được thêm vào vị trí cuối cùng của loại dữ 

liệu. 

i) Một bảng mới có thể được giới thiệu. 

2.8.2 Thay đổi những bản tin hoặc những thành phần cấu thành bản tin 

Những thay đổi được phép đối với những bản tin hoặc thành phần cấu thành bản tin có 

thể phân loại theo những thay đổi về tên, loại dữ liệu, tùy chọn, sự lặp lại, kích thước hoặc 

định nghĩa. 

a) Tên mô tả của một bản tin hoặc thành phần cấu thành bản tin (ngoại trừ tên nhóm 

phân đoạn) có thể được thay đổi. Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của ứng dụng 

gửi truyền tải một bản tin hoặc khả năng của ứng dụng nhận trong việc nhận và hiểu được bản 

tin. Nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi tên mô tả bao gồm: 1) Làm rõ tên gây ra sự nhầm lẫn, 

2) Việc sử dụng rộng rãi hơn mà không gây nguy hiểm đến việc sử dụng hiện tại. 

b) Loại dữ liệu của một trường dữ liệu hoặc thành phần loại dữ liệu có thể được thay 

đổi. Hệ thống gửi có khả năng truyền tải việc biến đổi trường dữ liệu hoặc loại dữ liệu; hệ 

thống nhận, bất kể ở phiên bản nào, có khả năng hiểu được bản tin và bỏ qua bất kỳ thành 

phần bản tin nào không được mong đợi. 

1) Loại dữ liệu của trường dữ liệu có thể được thay đổi sẽ cung cấp những thành 

phần dữ liệu của loại dữ liệu mới có cấu trúc và phương thức diễn giải giống như 

loại dữ liệu cũ. Ví dụ, loại dữ liệu IS có thể được thay đổi thành loại dữ liệu CE, 

nhưng loại dữ liệu PPN không thể biến đổi thành loại dữ liệu PN. Loại dữ liệu NM 

không thể bị biến đổi thành loại dữ liệu ST. 

2) Đối với những trường dữ liệu đã tồn tại trong phân đoạn đã tồn tại, loại dữ liệu 

có thể bị thay đổi nếu thành phần tận cùng bên trái (phiên bản trước) của trường dữ 
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liệu có ý nghĩa tương tự như nó đã có trong phiên bản HL7 trước. Điều này phù 

hợp với các quy định về việc bổ sung các thành phần dữ liệu và các thành phần dữ 

liệu con mới được mô tả ở phần trên. Nói một cách khác, nếu những thành phần 

mới của một trường dữ liệu (những thành phần dữ liệu của loại dữ liệu mới) được 

bỏ qua, những gì còn lại là trường dữ liệu cũ (đã được định nghĩa bởi loại dữ liệu 

cũ), mà có ý nghĩa tương tự như chúng đã có trong phiên bản HL7 trước. 

3) Nếu thành phần loại dữ liệu bị thay đổi loại dữ liệu, thì cấu trúc và phương thức 

diễn giải phải được giữ lại tương tự như thành phần dữ liệu đã tồn tại trước. Bất kỳ 

thành phần dữ liệu mới nào phải được thêm vào vị trí cuối cùng của loại dữ liệu. 

c) Tùy chọn của thành phần cấu thành bản tin có thể bị thay đổi. Hệ thống gửi có khả 

năng gửi trường dữ liệu biến đổi; hệ thống nhận, bất kể phiên bản nào, có khả năng hiểu được 

bản tin. Vấn đề này được mô tả như sau: 

1) Tùy chọn đã tồn tại của phân đoạn có thể bị thay đổi thành bắt buộc. 

2) Tùy chọn đã tồn tại của phân đoạn có thể bị thay đổi thành điều kiện hoặc bắt 

buộc. 

3) Tùy chọn đã tồn tại của trường dữ liệu có thể bị thay đổi thành điều kiện hoặc 

bắt buộc. 

4) Trường dữ liệu bắt buộc có thể bị thay đổi thành điều kiện nếu một sự kiện kích 

hoạt mới được áp dụng. Điều kiện phải được xác định rõ trường dữ liệu vẫn giữ 

thuộc tính bắt buộc đối với những sự kiện kích hoạt đã tồn tại trước. 

5) Tùy chọn thành phần dữ liệu đã tồn tại của loại dữ liệu có thể bị thay đổi thành 

điều kiện hoặc bắt buộc. 

d) Thuộc tính lặp lại của thành phần cấu thành bản tin có thể bị thay đổi. Hệ thống gửi 

có khả năng gửi thành phần cấu thành bản tin thay đổi; hệ thống nhận, bất kỳ phiên bản nào, 

có khả năng hiểu được bản tin. Lưu ý rằng, nếu thuộc tính không lặp của một thành phần cấu 

thành bản tin bị thay đổi thành lặp lại, thông tin trong thành phần lặp mới được gửi đi có thể 

bị mất khi hệ thống nhận xử lý bản tin (đây là phần thông tin không mong muốn ở hệ thống 

nhận). 

Nếu HL7 đã đưa ra, hoặc sẽ đưa ra, ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa cho các trường hợp đầu 

tiên, cho phép tương thích ngược, trường hợp đầu tiên của thành phần lặp lại cấu thành bản 

tin SẼ có ý nghĩa tương tự như thành phần không lặp cấu thành bản tin đã được quy định 

trong những phiên bản HL7 trước. Theo phương thức này, hệ thống nhận tương tác với bản 

tin dựa trên những quy định của tiêu chuẩn phiên bản trước sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu 

tương tự trong bản tin trao đổi. 

Nếu HL7 chưa đưa ra, hoặc sẽ không/không thể đưa ra, ý nghĩa ngữ nghĩa cho trường 

hợp đầu tiên và một hoặc nhiều quy tắc nghiệp vụ trong áp dụng triển khai đã tồn tại để lựa 

chọn một hoặc nhiều xuất hiện đối với thành phần dữ liệu không lặp cấu thành bản tin, những 

quy tắc tương tự này NÊN được áp dụng khi một tiêu chuẩn phiên bản mới cho phép thành 

phần cấu thành bản tin lặp lại. Bằng cách sử dụng những quy tắc nghiệp vụ phiên bản trước 

để xác định sự xuất hiện đầu tiên của thành phần lặp lại cấu thành bản tin, hệ thống nhận 
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tương tác với bản tin dựa trên phiên bản tiêu chuẩn trước sẽ tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tương 

tự trong bản tin trao đổi. 

Nếu đánh giá của chủ sở hữu/tác giả của tiêu chuẩn trong câu hỏi, thay đổi thành phần 

cấu thành bản tin từ sự áp đặt thuộc tính không lặp thành thuộc tính lặp, phân tích và kiểm tra 

cú pháp, nghiệp vụ, hoặc những vấn đề tương thích ngược khác, chủ sở hữu/tác giả NÊN tạo 

một cấu trúc mới để loại bỏ những mối quan tâm về tính tương thích.  

Ví dụ, nếu cho phép một phân đoạn lặp lại nghĩa là thay mục tiêu nghiệp vụ của bản 

tin, nhóm làm việc NÊN định nghĩa một cấu trúc bản tin mới (một bản tin/sự kiện kích hoạt 

mới) và giữ lại cấu trúc cũ nhằm bảo đảm tính tương thích ngược. 

Những quy ước gắn liền được mô tả như sau: 

1) Nhóm phân đoạn CÓ THỂ thay đổi trạng thái từ không lặp sang lặp lại, đối 

tượng liên quan tới tính tương thích ngược đã được mô tả ở trên. 

2) Nhóm phân đoạn SẼ KHÔNG bị thay đổi thuộc tính từ lặp lại sang không lặp. 

3) Một phân đoạn CÓ THỂ bị thay đổi từ không lặp sang lặp lại, những vấn đề liên 

quan đến tính tương thích ngược đã được mô tả ở trên. 

4) Một phân đoạn SẼ KHÔNG bị thay đổi thuộc tính từ lặp lại sang không lặp. 

5) Một trường dữ liệu CÓ THỂ bị thay đổi thuộc tính từ không lặp sang lặp lại, vấn 

đề liên quan đến tính tương thích ngược đã được mô tả ở trên. Một trường dữ liệu 

SẼ KHÔNG bị thay đổi thuộc tính từ lặp lại sang không lặp. 

e) Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa tiêu chuẩn và kích thước hợp chuẩn và 

trạng thái rút gọn của từng trường dữ liệu hoặc thành phần loại dữ liệu CÓ THỂ bị thay đổi 

giữa các phiên bản. 

f) Định nghĩa của bảng CÓ THỂ thay đổi 

1) Một bảng CÓ THỂ bị thay đổi từ người dùng định nghĩa sang HL7 định nghĩa 

hoặc định nghĩa bên ngoài. 

2) Một bảng CÓ THỂ bị thay đổi từ HL7 định nghĩa sang bảng định nghĩa bên 

ngoài. Khi vấn đề này xảy ra, loại dữ liệu của trường dữ liệu nên bị thay đổi thành 

loại dữ liệu CNE hoặc CWE. 

2.8.3 Không tán thành những bản tin và thành phần cấu thành bản tin  

Bất kỳ thành phần bắt buộc, tùy chọn hoặc điều kiện của một bản tin HL7, bao gồm 

toàn bộ bản tin, có thể không được tán thành. Điều này cho biết một trong những trường hợp 

sau xảy ra: 

 Bản tin hoặc thành phần cấu thành bản tin không có mục tiêu phù hợp. 

 Bản tin hoặc thành phần bản tin đã được thay thế bởi một phương thức tốt hơn. 

Ngôn ngữ sẽ được chèn vào cho biết tình trạng thực tế của việc không tán thành, phiên 

bản có việc không tán thành, bản tin hoặc thành phần của bản tin, nếu có, thay thế chúng. 
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Cụm từ “Giữ lại phục vụ việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.x; tham khảo mục 

m.n” sẽ là câu tiêu chuẩn cho việc không tán thành xuất hiện. 

Thực tế của việc không tán thành không nên làm ảnh hưởng đến hệ thống gửi hoặc hệ 

thống nhận bởi vì bản tin và thành phần của bản tin được giữ lại hỗ trợ việc tương thích 

ngược. Người triển khai, theo thỏa thuận chấp nhận của các bên, CÓ THỂ không đồng ý hỗ 

trợ thành phần cấu thành bản tin không được chấp nhận. 

Những sự loại bỏ có thể xuất hiện như sau: 

a) Một bản tin CÓ THỂ bị loại bỏ. 

b) Một sự kiện kích hoạt CÓ THỂ bị loại bỏ. 

c) Một cấu trúc bản tin CÓ THỂ bị loại bỏ. 

d) Một phân đoạn trong một bản tin có sẵn CÓ THỂ bị loại bỏ. Người triển khai, theo 

thỏa thuận chấp nhận, CÓ THỂ không đồng ý hỗ trợ những phân đoạn bị loại bỏ. Nếu phân 

đoạn bị loại bỏ phụ thuộc vào toàn bộ nhóm phân đoạn SẼ bị loại bỏ. Ví dụ, trong nhóm phân 

đoạn [[{ABC[DEF][{GHI}]], DEF và/hoặc GHI CÓ THỂ bị loại bỏ, nhưng ABC không bị 

loại bỏ trừ khi cả nhóm phân đoạn bị loại bỏ. 

e) Một trường dữ liệu CÓ THỂ bị loại bỏ bởi tiêu chuẩn HL7. Người triển khai, theo 

thỏa thuận chấp nhận, CÓ THỂ không đồng ý sử dụng những trường dữ liệu bị loại bỏ. 

f) Một loại dữ liệu CÓ THỂ bị loại bỏ sẽ làm cho những trường dữ liệu tham chiếu đến 

loại dữ liệu này cũng bị loại bỏ hoặc có một phát biểu rõ ràng rằng loại dữ liệu này không 

được sử dụng ở bất kỳ trường dữ liệu nào sẽ được định nghĩa trong tương lai. 

g) Thành phần dữ liệu CÓ THỂ bị loại bỏ. 

h) Một bảng CÓ THỂ bị loại bỏ. Điều này bao gồm bảng do HL7 định nghĩa, bảng do 

người dùng định nghĩa, những bảng bên ngoài được thêm vào và những bảng tham chiếu mở 

rộng. 

i) Những nội dung trong bảng do HL7 định nghĩa CÓ THỂ bị loại bỏ. Những bảng có 

nội dung bị loại bỏ nên được xem xét và kiểm tra lại. 

j) Nội dung của những bảng bên ngoài được thêm vào SẼ KHÔNG bị loại bỏ. 

2.8.4 Loại bỏ các bản tin hoặc các thành phần cấu thành bản tin  

Một bản tin hoặc thành phần cấu thành bản tin sẽ bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn khi thỏa 

mãn các tiêu chí được đề cập trong mục này. HL7 sẽ theo dõi những tên cũ để đảm bảo rằng 

chúng sẽ không được sử dụng lại. 

Lưu ý: Để tham khảo chi tiết thành phần cấu thành bản tin bị loại bỏ, độc giả nên tham khảo lại 

những phiên bản tiêu chuẩn trước. Bằng cách thỏa thuận giữa hệ thống gửi và hệ thống nhận có thể 

tiếp tục sử dụng những bản tin hoặc thành phần cấu thành bản tin đã bị loại bỏ. 

a) Thành phần cấu thành bàn tin có thể bị loại bỏ trực tiếp khỏi tiêu chuẩn khi thỏa 

mãn những tiêu chí sau đây (“trực tiếp” có nghĩa là loại bỏ ngay trong cùng phiên bản tiêu 

chuẩn khi thỏa mãn những tiêu chí đã được nêu ra). 
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1) Một cấu trúc bản tin CÓ THỂ bị loại bỏ trực tiếp khi không có bản tin nào tham 

chiếu đến nó trong tài liệu tiêu chuẩn. Phải thật thận trọng trong trường hợp một 

cấu trúc bản tin bị loại bỏ sớm nếu sự kiện kích hoạt liên quan có góp phần trong 

tên bản tin loại bỏ. Ví dụ, nếu một cấu trúc bản tin ABC_D01 liên quan đến sự kiện 

kích hoạt D01, D02 và D03, D01 bị thay đổi và liên quan đến một cấu trúc bản tin 

DEF_E01 đã tồn tại, thì cấu trúc bản tin ABC_D01 vẫn còn có hiệu lực và hợp lệ 

đối với sự kiện kích hoạt D02 và D03.  

2) Một phân đoạn dữ liệu CÓ THỂ bị loại bỏ trực tiếp khi không có bản tin nào 

tham chiếu hoặc sử dụng nó trong tiêu chuẩn. 

3) Một loại dữ liệu CÓ THỂ bị loại bỏ trực tiếp khi không có trường dữ liệu nào 

tham chiếu đến nó. Trường hợp này xảy ra khi loại dữ liệu dành cho một trường dữ 

liệu bị thay đổi sang một loại dữ liệu mới cấu thành thành phần dữ liệu của một loại 

dữ liệu cũ. 

4) Một bảng CÓ THỂ bị loại bỏ khi tất cả trường dữ liệu và thành phần dữ liệu 

tham chiếu đến nó bị loại bỏ. Tình huống áp dụng trong HL7, bảng do người sử 

dụng tự định nghĩa và những bảng bên ngoài. Phải thừa nhận rằng đây là một tình 

huống có khả năng lan tỏa. 

b) Một thành phần cấu thành bản tin, ngoại trừ những tiêu chí được đề cập trong điểm 

c, d và e dưới đây, sẽ bị loại bỏ, không sớm hơn, sau những phiên bản 2 kế tiếp. Ví dụ, nếu 

một bản tin đã bị loại bỏ trong phiên bản 2.3.1, định nghĩa của chúng có thể bị loại bỏ hoàn 

toàn khi phiên bản 2.6 được công bố. 

1) Một loại bản tin và định nghĩa của nó CÓ THỂ bị loại bỏ. 

2) Một sự kiện kích hoạt và định nghĩa của nó CÓ THỂ bị loại bỏ. 

3) Một nhóm phân đoạn dữ liệu trong bản tin đã tồn tại CÓ THỂ bị loại bỏ. 

4) Một phân đoạn dữ liệu trong một bản tin đã tồn tại CÓ THỂ bị loại bỏ. 

c) Một trường dữ liệu không còn giá trị trong phân đoạn dữ liệu đã tồn tại SẼ KHÔNG 

bị loại bỏ trong tiêu chuẩn.Tuy nhiên, không sớm hơn, những phiên bản sau sẽ có trạng thái 

không còn giá trị, trường dữ liệu sẽ bị đánh dấu bị loại bỏ và tất cả những mô tả diễn giải về 

chúng sẽ bị loại bỏ. 

d) Thành phần dữ liệu không còn giá trị trong loại dữ liệu đã tồn tại SẼ KHÔNG bị 

loại bỏ trong tiêu chuẩn. Tuy nhiên, không sớm hơn, những phiên bản sau sẽ có trạng thái 

không còn giá trị, thành phần dữ liệu sẽ bị đánh dấu bị loại bỏ và tất cả những mô tả diễn giải 

về chúng sẽ bị loại bỏ. 

e) Giá trị không còn phù hợp của bảng HL7 SẼ KHÔNG bị loại bỏ trong tiêu chuẩn. 

Tuy nhiên, không sớm hơn, những phiên bản sau sẽ có trạng thái không còn giá trị, giá trị của 

bảng sẽ bị đánh dấu bị loại bỏ và tất cả những mô tả diễn giải về chúng sẽ bị loại bỏ trong cột 

mô tả và chú thích. 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền được bảo hộ. Trang 39 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

2.8.5 Áp dụng sớm các thay đổi HL7 

Việc áp dụng sớm các thay đổi HL7 được chấp thuận bởi hội đồng kỹ thuật bằng việc 

bỏ phiếu tiếp theo của các thành viên là một hoạt động thực tế và không bị cấm, nhưng tiềm 

ẩn nhiều rủi ro. Những thay đổi này có thể bị từ chối hoặc bị thay đổi trong quá trình bỏ 

phiếu. Một ví dụ, sự thay đổi có thể được thông qua nhưng lại có một vị trí khác hoặc đóng 

vai trò khác trong phân đoạn dữ liệu hoặc loại dữ liệu. 

2.8.6 Những quy tắc điều chỉnh kỹ thuật 

Những điều chỉnh kỹ thuật có thể được áp dụng giữa các phiên bản trên cơ sở từng 

trường hợp cụ thể. Những điều chỉnh này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử HL7. 

Những tiêu chí được đặt ra cho việc điều chỉnh kỹ thuật: 

a) Điều chỉnh lỗi chính tả. 

b) Mục tham chiếu không chính xác. 

c) Lỗi chuyển đổi khi nhập bảng bên ngoài. 

d) Điều chỉnh việc không nhất quán giữa bảng thuộc tính một phân đoạn dữ liệu và mô 

tả trường dữ liệu. 

e) Ví dụ sai. 

f) Những mô tả diễn giải sai/gây hiểu lầm. 

2.9 CÁC QUY TẮC XỬ LÝ BẢN TIN 

Các quy tắc xử lý bản tin trình bày trong mục này được áp dụng cho tất cả các bản tin 

trao đổi, bất chấp các quy tắc mã hóa HL7 hoặc các giao thức tầng thấp có được sử dụng hay 

không. Các quy tắc xử lý bản tin mô tả phương thức xử lý bản tin chủ yếu. Người sử dụng có 

thể sử dụng các quy tắc xử lý bản tin cơ bản, được mô tả trong mục 2.9.2 “Bản tin trả lời sử 

dụng các quy tắc xử lý cơ bản”, hoặc các quy tắc xử lý nâng cao, được mô tả tại mục 2.9.3 

“Trả lời sử dụng phản hồi nâng cao”. 

Lưu ý: MCF – bản tin phản hồi trì hoãn đã bị loại bỏ trong tiêu chuẩn. Bản tin này đã bị phản đối 

trong phiên bản 2.2. Do đó, những mô tả xử lý trì hoàn đã bị loại bỏ trong mục này. 

Một số biến thể đã tồn tại và đã được trình bày ở nơi khác: 

a) Một giao thức số thứ tự tùy chọn. Tham khảo mục 2.10.1, “Giao thức số thứ tự”. 

b) Giao thức tùy chọn hỗ trợ việc tiếp tục một bản tin dài. Tham khảo mục 2.10.2, 

“Những phân đoạn và bản tin tiếp tục” 

Bởi vì giao thức mô tả một bản tin trao đổi, giao thức được trình bày dưới dạng hai 

thực thể, hệ thống khởi tạo và hệ thống phản hồi. Mỗi một thực thể đại diện cho bên gửi và 

bên nhận bản tin. Hệ thống khởi tạo thực hiện việc gửi trước và nhận sau, trong khi hệ thống 

phản hồi thực hiện việc nhận trước và gửi sau. 

Tổng quan, tiến trình trao đổi này được trình bày trong bảng sau: 
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Trao đổi bản tin 

Bước Tiến trình Ghi chú 

Bước 1 Khởi tạo cấu trúc bản tin HL7 từ ứng dụng và gửi 

bản tin đến hệ thống phản hồi (hệ thống nhận) 

 

Bước 2 Hệ thống phản hồi nhận và xử lý bản tin theo các 

quy tắc 

Các quy tắc khác nhau tùy thuộc 

vào phương thức phản hồi cơ bản 

hoặc nâng cao 

Bước 3 Hệ thống phản hồi gửi bản tin phản hồi  

Bước 4 Hệ thống khởi tạo xử lý bản tin phản hồi  

2.9.1 Khởi tạo bản tin 

Ứng dụng khởi tạo xây dựng một bản tin với các giá trị dữ liệu đã được định nghĩa 

trong các chương tương ứng tại tiêu chuẩn này. Các trường dữ liệu được mô tả đưới đây phải 

có giá trị phù hợp với phân đoạn MHS (đã được định nghĩa tại mục phân đoạn MSH trong 

chương này). Bản tin được mã hóa phù hợp với các quy tắc ứng dụng và được gửi đến giao 

thức cấp thấp, nơi sẽ chịu trách nhiệm gửi bản tin đến ứng dụng phản hồi. (Các định nghĩa 

của các trường dữ liệu MSH được trình bày tại mục 2.14.9 “MSH – phân đoạn tiêu đề của bản 

tin”). 

Trường dữ liệu Ghi chú 

MSH-3-Ứng dụng gửi  

MSH-4-Đơn vị gửi  

MSH-5-Ứng dụng nhận  

MSH-6-Đơn vị nhận  

MSH-7-Thời gian tạo bản tin  

MSH-9-Loại bản tin  

MSH-10-Mã điều khiển bản tin Mã định danh duy nhất liên quan đến việc phản hồi bản tin 

khởi tạo 

MSH-11-Mã xử lý bản tin  

MSH-12-Mã phiên bản  

MSH-13-Số thứ tự  

MSH-14-Điểm tiếp tục Được sử dụng khi triển khai giao thức bản tin nối tiếp. Tham 

khảo mục 2.10.2.”phân đoạn và bản tin nối tiếp”. Tham khảo 

thêm chương 5 “Truy vấn” 
 

Một số trường dữ liệu khác của phân đoạn MSH được sử dụng cho các quy tắc mã hóa 

HL7; chúng sẽ không phù hợp nếu các quy tắc mã hóa khác được sử dụng. 

Mã sự kiện trong thành phần dữ liệu thứ hai của trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin thì 

được trình bày một cách dư thừa ở một vài nơi khác trong bản tin. Ví dụ, thông tin tương tự 

trong phân đoạn EVN của bản tin ADT. Vấn đề này chủ yếu phục vụ cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản giao thức HL7 trước đây. Những bản tin mới được định nghĩa sẽ chỉ 

thể hiện mã sự kiện duy nhất tại trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin. 
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2.9.2 Bản tin phản hồi sử dụng quy tắc xử lý cơ bản 

2.9.2.0 . Chấp nhận và xác nhận tính hợp lệ bản tin tại hệ thống phản hồi 

Khi nhận được bản tin và khi các quy tắc phản hồi cơ bản được áp dụng, giao thức 

phần mềm trong hệ thống phản hồi xác nhận tính hợp lệ bản tin thỏa mãn tối thiểu các tiêu chí 

sau đây: 

Lưu ý: Cả hai trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp thuận và MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng 

không được phép rỗng hoặc không xuất hiện. 

a) Giá trị trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin được chấp thuận ở hệ thống nhận. 

b) Giá trị trường dữ liệu MSH-12-Mã phiên bản được chấp thuận ở hệ thống nhận. 

c) Giá trị trường dữ liệu MSH-11-Mã xử lý phải phù hợp với ứng dụng xử lý bản tin. 

Nếu một trong các tiêu chí nêu trên không được thỏa mãn, giao thức phần mềm từ chối 

tiếp nhận bản tin. Điều này có nghĩa là, hệ thống phản hồi tạo bản tin ACK với mã AR tại 

trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi. 

Nếu thành công, tiến trình sẽ thực hiện bước tiếp theo. 

2.9.2.1 . Chấp thuận và xác nhận tính hợp lệ/xử lý bản tin tại hệ thống tiếp nhận 

Khi xác nhận tính hợp lệ thành công tại hệ thống nhận, bản tin được chuyển sang ứng 

dụng nhận để thực thi các chức năng sau: 

a) Xử lý bản tin thành công, tạo bản tin phản hồi với giá trị mã AA tại trường dữ liệu 

MSA-1-Mã phản hồi. 

b) Gửi phản hồi lỗi, cung cấp thông tin lỗi xảy ra khi xử lý phân đoạn chức năng trong 

bản tin phản hồi với giá trị mã AE tại trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi. 

c) Xử lý không thành công (từ chối tiếp nhận) bản tin trong các trường hợp các nguyên 

nhân không liên quan đến nội dung hoặc định dạng bản tin (sập hệ thống, lỗi nội bộ, vv). Đối 

với hầu hết các vấn đề tương tự như vậy, hệ thống phản hồi sẽ tiếp nhận bản tin tương tự vào 

thời điểm trong tương lai. Người triển khai phải quyết định các thông số cơ bản của ứng dụng 

nhằm xác định bản tin nên được gửi lại một cách hoàn toàn tự động. Bản tin phản hồi chứa 

giá trị AR tại trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi. 

Phân đoạn MSH của bản tin phản hồi được tạo mới theo các quy tắc của bản tin khởi 

tạo đã được trình bày ở trên. Trong đó, các trường dữ liệu MSH-7-Thời gian tạo bản tin và 

MSH-10-Mã điều khiển bản tin của bản tin phản hồi không được sao chép giá trị của các 

trường dữ liệu tương ứng trong bản tin khởi tạo. Trường dữ liệu MSH-5-Ứng dụng nhận, 

MSH-6-Đơn vị nhận, và MSH-11-Mã xử lý bản tin chứa mã được sao chép từ các trường dữ 

liệu MSH-3-Ứng dụng gửi, MSH-4-Đơn vị gửi và MSH-11-Mã xử lý bản tin của bản tin khởi 

tạo. 

Trong tất cả những mô tả về bản tin phản hồi ở trên, các giá trị được thiết lập trong 

phân đoạn MSA. Lưu ý rằng các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn MSA được trình 

bày tại mục 2.14.8 “MSA-phân đoạn phản hồi bản tin” 
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Trường dữ liệu Ghi chú 

MSA-1-Mã phản hồi Đã trình bày ở mục trên 

MSA-2-Mã điều khiển bản tin Giá trị được sao chép từ trường dữ liệu MSH-10-Mã 

điều khiển bản tin của bản tin khởi tạo (bản tin đến) 

MSA-4-Số thứ tự mong đợi Trình bày tại mục 2.10.1 “Giao thức số thứ tự” (nếu 

giao thức số thứ tự được sử dụng) 

Các trường dữ liệu của phân đoạn ERR Tham khảo mục 2.15.5 
 

Ứng dụng nhận sẽ chuyển bản tin phản hồi sang hệ thống phản hồi để thực hiện bước 

tiếp theo trong tiến trình. 

2.9.2.2 . Chuyển bản tin phản hồi 

Khi nhận được bản tin phản hồi từ ứng dụng nhận, hệ thống phản hồi chuyển bản tin 

này đến hệ thống khởi tạo bản tin. 

Hệ thống khởi tạo bản tin xử lý bản tin phản hồi. 

2.9.3 Phản hồi sử dụng phương thức phản hồi nâng cao 

a) Hệ thống phản hồi nhận và lưu giữ bản tin đến vào nơi lưu trữ an toàn. Điều này có 

nghĩa là hệ thống phản hồi chấp nhận trách nhiệm cho bản tin theo phương thức giải phóng 

nghĩa vụ gửi lại bản tin của hệ thống gửi. Hệ thống phản hồi kiểm tra tiêu đề bản tin (phân 

đoạn MSH) để xác định hệ thống gửi có hay không yêu cầu bản tin phản hồi cho việc nhận 

thành công và lưu giữ bản tin an toàn. Nếu hệ thống gửi có yêu cầu, bản tin phản hồi sẽ được 

tạo và gửi đến hệ thống khởi tạo. 

b) Tại thời điểm này, các yêu cầu của những ứng dụng liên quan đến giao diện xác 

định có hay không có thêm thông tin cần phải được trao đổi. Việc trao đổi này được xem như 

là một phản hồi ứng dụng và bao gồm thông tin khác nhau xác nhận tính hợp lệ phản hồi ứng 

dụng phụ thuộc từ đơn giản cho đến phức tạp. Nếu hệ thống nhận mong muốn phản hồi thông 

tin ứng dụng phụ thuộc, nó khởi tạo một sự trao đổi khác khi thông tin này có sẵn. Thời điểm 

này, vai trò của hệ thống khởi tạo và hệ thống phản hồi bị hoán đổi. 

2.9.3.0 . Chấp nhận và xác nhận tính hợp lệ của bản tin tại hệ thống phản hồi 

Khi nhận được bản tin và khi các quy tắc phản hồi nâng cao được sử dụng, giao thức 

phần mềm của hệ thống phản hồi thực hiện quyết định có hoặc không chấp nhận bản tin đến 

dựa trên các yếu tố sau: 

Lưu ý: Ít nhất một trong hai trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận và MSH-16-Loại phản 

hồi ứng dụng không được rỗng 

a) Trạng thái của cổng kết nối giao tiếp. 

b) Sự tồn tại của bộ lưu trữ an toàn cho việc lưu trữ bản tin đến. 

c) Tính chính xác về mặt cú pháp của bản tin, nếu thiết kế của hệ thống nhận có loại 

hình xác nhận tính đúng đắn tại giai đoạn này. 

d) Giá trị trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin, MSH-12-Mã phiên bản và MSH-11-Mã 

xử lý bản tin, nếu thiết kế của hệ thống nhận có loại hình xác nhận tính đúng đắn tại giai đoạn 
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này. 

Sau đó kiểm tra phân đoạn MSH để xác định hệ thống khởi tạo có hoặc không yêu cầu 

một phản hồi chấp nhận. 

2.9.3.1 . Truyền bản tin phản hồi thông thường 

Một bản tin phản hồi thông thường không thường xuyên được yêu cầu bởi hệ thống 

khởi tạo, nhưng nếu nó được hệ thống phản hồi gửi lại theo các trường hợp sau: 

a) Cam kết chấp nhận (CA) trong trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi nếu bản tin đến 

được chấp nhận trong quá trình xử lý. 

b) Cam kết từ chối (CR) trong trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi nếu một trong 

những giá trị của trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin, MSH-12-Mã phiên bản hoặc MSH-11-

Mã xử lý bản tin không được chấp nhận bởi ứng dụng nhận. 

c) Cam kết lỗi (CE) trong trường dữ liệu MSA-1-Mã phản hồi nếu bản tin đến không 

thể được chấp nhận bởi bất kỳ nguyên nhân nào (VD lỗi số thứ tự). 

Phân đoạn MSH trong bản tin phản hồi được xây dựng theo quy tắc bản tin khởi tạo đã 

được trình bày ở trên. Đặc biệt, trường dữ liệu MSH-7-Thời gian tạo bản tin và MSH-10-Mã 

điều khiển bản tin trong bản tin phản hồi; chúng không được phép sao chép thông tin từ bản 

tin khởi tạo. Trường dữ liệu MSH-5-Ứng dụng nhận, MSH-6-Đơn vị nhận và MSH-11-Mã xử 

lý bản tin chứa mã được sao chép từ trường dữ liệu MSH-3-Ứng dụng gửi, MSH-4-Đơn vị 

gửi và MSH-11-Mã xử lý bản tin của bản tin khởi tạo. 

Đối với bản tin phản hồi, các giá trị trong bảng sau được sử dụng trong phân đoạn 

MSA. Lưu ý rằng, các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn MSA đã được trình bày tại 

mục 2.14.8 “phân đoạn phản hồi bản tin”. 

Trường dữ liệu Ghi  chú 

MSA-2-Mã điều khiển bản tin  MSH-10-Mã điều khiển bản tin của bản tin đến 

MSA-1-Mã phản hồi  Đã được trình bày ở trên 

MSA-4-Số thứ tự mong đợi  Đã được trình bày tại mục 2.10.1 “Giao thức số thứ tự” (nếu 

giao thức số thứ tự được sử dụng) 

Các trường dữ liệu phân đoạn ERR Tham khảo mục 2.15.5 

 

Lưu ý: Trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận và MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng 

không có giá trị (không hiển thị hoặc rỗng). Trong trường hợp này, việc chấp nhận bản tin trao đổi 

được xem là hoàn thiện 

2.9.3.2 . Truyền phản hồi ứng dụng 

Nếu phân đoạn tiêu đề bản tin xác định rằng hệ thống khởi tạo cũng đòi hỏi một phản 

hồi ứng dụng, thì vấn đề này sẽ được trả lại như bản tin khởi tạo của lần trao đổi sau. 

Đối với bản tin này, hệ thống nhận sẽ đóng vai trò như hệ thống khởi tạo. Kể từ khi 

ứng dụng gửi bản tin là một ứng dụng cụ thể, bố cục của các bản tin phản hồi ở cấp độ ứng 

dụng được định nghĩa trong chương ứng dụng cụ thể. Trong trường hợp cần thiết, bản tin 

phản hồi ứng dụng đòi hỏi (trong trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận) một bản 
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tin phản hồi chấp nhận (MSA). Trường dữ liệu MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng, luôn luôn 

rỗng, vì giao thức không cho phép bản tin phản hồi ứng dụng có một phản hồi ứng dụng. 

Đối với phản hồi này, các giá trị sau được thiết lập cho phân đoạn MSA. Lưu ý rằng 

các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn MSA đã được trình bày tại mục  2.14.8 “MSA-

phân đoạn phản hồi bản tin” 

Trường dữ liệu Ghi chú 

MSA-2-Mã điều khiển bản tin  Nhận dạng bản tin khởi tạo từ hệ thống khởi tạo ban đầu như 

định nghĩa tại mục 2.9.1 “bản tin khởi tạo” 

MSA-1-Mã phản hồi  Sử dụng mã phản hồi ứng dụng đã được trình bày tại mục 

2.14.8.1 

MSA-3-Văn bản mô tả lỗi Mô tả lỗi dưới dạng văn bản 

ERR-1-Mã và vị trí lỗi Giống như đã được mô tả trong mục 2.14.5.1. Được công bố 

nếu một điều kiện lỗi xuất hiện 

Trong trường hợp này, phản hồi ứng dụng của bản tin trao đổi được thừa nhận là hoàn 

thiện. 

Nếu việc xử lý trên hệ thống tiếp nhận đi qua nhiều giai đoạn, các bản tin được định 

nghĩa trong chương có thể được sử dụng để chuyển tiếp trạng thái hoặc thay đổi thông tin với 

các hệ thống khác (bao gồm cả các hệ thống khởi tạo ban đầu). Những bản tin này không phải 

là một phần của kế hoạch phản hồi cho bản tin ban đầu, nhưng chúng được coi là bản tin độc 

lập được kích hoạt bởi các sự kiện trên (ban đầu) hệ thống  đáp ứng. 

Lưu ý: Các giao thức phản hồi cơ bản được xem là tương đương với giao thức phản hồi nâng cao với 

giá trị trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận = NE và MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng = 

AL và với bản tin phản hồi ứng dụng được định nghĩa để nó không bao giờ đòi hỏi một phản hồi chấp 

nhận (trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận có giá trị = NE). 

2.10 CÁC GIAO THỨC HL7 ĐẶC DỤNG HOẶC CHUYÊN DỤNG 

Mục này bao gồm một số phần mở rộng cho giao thức bản tin HL7 cơ bản. Những 

phần mở rộng đại diện cho sự lựa chọn thực hiện và đang được sử dụng trên cơ sở từng địa 

điểm triển khai cụ thể và ứng dụng cụ thể khi cần thiết. 

2.10.1 Giao thức số thứ tự 

Đối với một số loại giao dịch dữ liệu giữa các hệ thống, việc duy trì khả năng đồng bộ 

của các cơ sở dữ liệu là rất quan trọng. Ví dụ, một hệ thống phụ trợ như phòng xét nghiệm, 

trong đó cần phải biết vị trí của tất cả các bệnh nhân nội trú để chuyển kết quả của các chỉ số 

xét nghiệm một cách chính xác. Nếu phòng xét nghiệm nhận được một giao dịch ADT không 

theo thứ tự, thì thông tin về kết quả/địa điểm có thể không chính xác. Mặc dù đúng là một 

chương trình phản hồi một - một đơn giản có thể ngăn chặn các giao dịch không theo thứ tự  

giữa hai hệ thống, việc sử dụng các số thứ tự có thể ngăn chặn các giao dịch trùng lặp. 

Lưu ý: Mặc dù giao thức số thứ tự này bị giới hạn việc sử dụng số thứ tự trên một dòng giao dịch 

duy nhất giữa hai ứng dụng, giao thức xác định trình tự này đủ mạnh để cho phép các thiết kế của các 

ứng dụng lưu trữ và chuyển tiếp tương thích với HL7 

a) Điều kiện khởi tạo: 
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1) Hệ thống tiếp nhận luồng dữ liệu được dự kiến để lưu trữ các số thứ tự của các 

giao dịch được chấp nhận gần đây nhất một cách an toàn trước khi phản hồi giao 

dịch đó. Số thứ tự được lưu trữ này cho phép so sánh với số thứ tự của giao dịch 

tiếp theo và thực hiện các khả năng khởi động lại chịu lỗi. 

2) Hệ thống khởi tạo giữ một hàng đợi danh sách các giao dịch gửi đi được đánh 

chỉ mục bởi các số thứ tự. Chiều dài của hàng đợi này phải được đàm phán như là 

một thành phần của quá trình thiết kế theo một liên kết được đưa ra. Chiều dài tối 

thiểu của hàng đợi này là một. 

3) Số thứ tự là một số nguyên dương; và nó tự động tăng một (bởi hệ thống khởi 

tạo) cho mỗi lần giao dịch thành công. 

b) Bắt đầu liên kết: 

1) Giá trị 0 cho một chuỗi số thứ tự được thiết lập: Điều này xảy ra khi hệ thống 

khởi tạo khởi động lại liên kết. 

2) Nếu hệ thống tiếp nhận thu nhận một giao dịch với giá trị 0 trong trường dữ liệu 

số thứ tự, số thứ tự này nên được phản hồi với bản tin phản hồi thông thường và 

phân đoạn MSA chứa một số thứ tự lớn hơn số thứ tự của giao dịch cuối cùng được 

chấp nhận trong trường dữ liệu số thứ tự dự kiến. Nếu giá trị này không tồn tại 

(ngay khi lần đầu tiên khởi tạo một liên kết được đưa ra), phân đoạn MSA nên chứa 

giá trị -1, ngụ ý rằng hệ thống nhận sẽ sử dụng số thứ tự dương, khác 0 của giao 

dịch đầu tiên được chấp nhận là số thứ tự khởi tạo (tham khảo đồng bộ liên kết, 

điểm e bên dưới)  

3) Hệ thống khởi tạo gửi giao dịch được thiết lập chỉ mục bởi số thứ tự dự kiến 

(nếu giao dịch dự kiến vẫn còn tồn tại trong hàng đợi). Ngược lại, liên kết bị ngưng 

trệ cho đến khi một hoạt động can thiệp đến.  

c) Hoạt động bình thường của liên kết 

Như nó chấp nhận mỗi giao dịch, hệ thống nhận lưu trữ các số thứ tự một cách an toàn 

(đồng ý với số thứ tự dự kiến của nó) và sau đó phản hồi các bản tin bằng cách sao chép lại số 

thứ tự trong trường dữ liệu MSA-4-Số thứ tự dự kiến. 

d) Các điều kiện lỗi (từ quan điểm của hệ thống khởi tạo). Chúng được tạo ra bởi hệ 

thống tiếp nhận, bằng cách so sánh số thứ tự gửi ra (giá trị trường dữ liệu MSH-13-Số thứ tự 

trong MSH) với số thứ tự dự kiến (đã nhận giá trị trường dữ liệu MSA-4-Số thứ tự dự kiến 

trong MSA). 

1) Số thứ tự dự kiến sẽ là một trong những giá trị lớn hơn giá trị hiện tại. Phản hồi 

trước đó đã bị mất. Giao dịch đã được gửi một lần nữa. Chính xác bằng cách gửi 

giao dịch tiếp theo. 

2) Số thứ tự dự kiến sẽ nhỏ hơn giá trị hiện tại. Hệ thống khởi tạo có thể thử bắt 

đầu một lần nữa bằng cách phát hành một giao dịch với số thứ tự 0; hoặc đóng 

băng các liên kết cho hoạt động can thiệp. 

3) Các lỗi khác: Đóng băng các liên kết cho hoạt động can thiệp. 
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e) Buộc tái đồng bộ số thứ tự qua liên kết. Giá trị -1 cho một số thứ tự được dành 

riêng: nó chỉ được phép khi hệ thống khởi tạo bắt đầu tái đồng bộ hóa liên kết. Vì vậy, nếu hệ 

thống tiếp nhận thu nhận được một giá trị là -1 trong trường dữ liệu số thứ tự, hệ thống tiếp 

nhận sẽ trả về bản tin phản hồi thông thường với giá trị -1 trong trường dữ liệu số thứ tự dự 

kiến. Hệ thống tiếp nhận sau đó thiết lập lại số thứ tự của nó, bằng cách sử dụng số thứ tự 

dương khác 0 của giao dịch tiếp theo. 

Lưu ý: Khi hệ thống khởi tạo gửi một bản tin với một số thứ tự là 0 hoặc -1 (xem điểm b hoặc e ở 

trên), các phân đoạn dữ liệu ngoài MSH không cần phải xuất hiện trong các bản tin, hoặc, nếu xuất 

hiện, tất cả các trường dữ liệu có thể rỗng (vô giá trị). Trong điều khoản của hệ thống đáp ứng, cho 

hai trường hợp này, chỉ có một bản tin phản hồi thông thường là cần thiết. 

Khi hệ thống khởi tạo gửi một bản tin với một số thứ tự là 0 hoặc -1 (xem điểm b hoặc 

e ở trên), các phân đoạn dữ liệu ngoài MSH không cần phải xuất hiện trong các bản tin, hoặc, 

nếu có, tất cả các trường dữ liệu có thể rỗng. Trong điều khoản của hệ thống đáp ứng, cho hai 

trường hợp này, chỉ có một bản tin phản hồi thông thường là cần thiết. 

2.10.2 Phân đoạn dữ liệu và bản tin nối tiếp 

Đôi khi, những hạn chế thực hiện đòi hỏi rằng các phân đoạn dữ liệu hay bản tin lớn 

được chia thành nhiều phần quản lý. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ "phân mảnh" để mô tả 

phương thức bản tin logic được phân chia thành một hoặc nhiều bản tin HL7 riêng biệt. HL7 

xác định rõ ràng hai trường hợp này có thể xảy ra. 

Thứ nhất, một phân đoạn duy nhất có thể là quá lớn. HL7 sử dụng phân đoạn "ADD" 

để xử lý việc phân chia một phân đoạn đơn thành nhiều phân đoạn nhỏ hơn. 

Thứ hai, một bản tin HL7 duy nhất có thể là quá lớn. HL7 sử dụng phân đoạn DSC và 

các giao thức nối tiếp liên tục để xử lý việc phân mảnh bản tin. 

Lưu ý: HL7 không định nghĩa những gì "quá lớn" có nghĩa. Giá trị chấp nhận được tùy thuộc vào 

việc thỏa thuận giữa các bên. 

Tham khảo chương 5 cho một cuộc thảo luận của phân đoạn chỉ điểm nối tiếp và 

trường dữ liệu chỉ điểm tiếp tục và việc sử dụng chúng trong việc tiếp tục phản hồi các truy 

vấn và trong việc tiếp tục của các bản tin cập nhật không mong muốn. 

2.10.2.0 Việc phân mảnh phân đoạn/việc tiếp tục bằng cách sử dụng phân đoạn 

ADD. 

Bắt đầu từ phiên bản 2.4, các phân đoạn ADD có thể được sử dụng trong một bản tin 

để phân chia một phân đoạn dài thành các phân đoạn ngắn hơn trong một bản tin HL7 đơn lẻ. 

Lưu ý: Trừ khi một số thỏa thuận rõ ràng tồn tại giữa các hệ thống, một ứng dụng nhận không nên 

phỏng đoán ý nghĩa ngữ nghĩa từ vị trí thay thế của phân đoạn ADD. 

Để phân chia một phân đoạn lớn 

a) Phân đoạn đang được tiếp tục (gọi nó là phân đoạn BẤT KỲ cho ví dụ này) được 

kết thúc ở một vị trí ký tự tùy ý và chấm dứt với các tiêu chuẩn kết thúc phân đoạn (kết thúc 

dòng - <CR>). 

b) Phân đoạn sau đây là phân đoạn ADD. Tất cả các ký tự đứng sau phân đoạn ADD và 
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ký tự ngăn cách trường dữ liệu ("|") là một phần logic của phân đoạn trước. Tất cả các phân 

đoạn ADD nối tiếp nhau đều đóng góp dữ liệu/thông tin cho phân đoạn BẤT KỲ cho đến khi 

tìm thấy một phân đoạn không phải là phân đoạn ADD. 

c) Một phân đoạn ADD không có ký tự phân cách trường dữ liệu mang một ý nghĩa 

đặc biệt. Tham khảo mục 2.10.2.3, "Phân mảnh phân đoạn qua các bản tin". 

Ví dụ, phân đoạn “C” có thể bị phân mảnh trong bản tin HL7 như sau: 

A|1 

B|2 

C|34 

ADD|5|678| 

ADD|90 

D|1 

Điều này có ý nghĩa và nội dung tương tự như bản tin sau 

A|1 

B|2 

C|345|678|90 

D|1 

Lưu ý rằng ký tự ngăn cách ở vị trí cuối cùng trong phân đoạn ADD đầu tiên là một 

phần của giá trị, trong khi ký tự ngăn cách  “|” đầu tiên của mỗi phân đoạn ADD thì không. 

2.10.2.1 Phân mảnh phân đoạn/việc nối tiếp bằng cách sử dụng phân đoạn DSC 

Khi một bản tin phải được phân mảnh và được gửi đi bằng một số bản tin HL7, phân 

đoạn DSC được sử dụng. 

a) Đầu tiên, bản tin logic được phân chia sau một phân đoạn tùy ý. 

b) Tiếp theo, một phân đoạn DSC được gửi đi. Trường dữ liệu DSC-1-Con trỏ nối tiếp 

sẽ có một giá trị duy nhất được sử dụng sao cho phù hợp với một bản tin tiếp theo với giá trị 

cụ thể này. 

c) Các ký tự chấm dứt DSC phân mảnh đầu tiên của bản tin logic. 

d) Một bản tin tiếp theo với trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục sẽ chứa một giá 

trị phù hợp với giá trị từ trường dữ liệu DSC-1. (Sự hiện diện của một giá trị trong MSH-14 

cho biết rằng bản tin là một phân mảnh của một bản tin trước đó). Mỗi bản tin tiếp theo sẽ có 

giá trị duy nhất của riêng mình cho trường dữ liệu MSH-10-Mã điều khiển bản tin. Phối hợp 

giữa DSC-1- Con trỏ tiếp tục và trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục của bản tin tiếp theo 

được sử dụng để liên kết các phân mảnh theo thứ tự thích hợp của chúng. 

e) Bản tin hợp lý là mối nối những nội dung của bản tin thứ nhất (chính là bản tin với 

trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục không có giá trị, đã kết thúc với phân đoạn DSC và 

do đó bản tin này đã thực sự là một bản tin phân mảnh), ghép với tất cả các phân mảnh tiếp 

theo (được xác định bởi giá trị trong trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục). 

f) Nếu chế độ phản hồi nâng cao được sử dụng để yêu cầu một phản hồi ACK chấp 

nhận, sau đó ứng dụng nhận sẽ nhận từng phân mảnh phản hồi với một bản tin ACK. Vì mỗi 



Chương 2: Điều khiển 

Trang 48 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 
Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

phân mảnh có riêng “mã điều khiển bản tin”, mỗi bản tin phản hồi ACK chấp nhận ở cấp độ 

phân mảnh sẽ sử dụng “mã điều khiển bản tin” từ các phân mảnh được thừa nhận. 

g) Nếu chế độ phản hồi nâng cao được sử dụng để yêu cầu một bản tin phản hồi ACK 

ở mức độ ứng dụng, sau đó ứng dụng nhận sẽ gửi một phản hồi xác nhận sau khi nhận được 

phân mảnh kết thúc (phân mảnh cuối cùng). 

Lưu ý: Bản tin phản hồi ACK mức độ ứng dụng nên tham chiếu đến bản tin bằng “mã điều khiển bản 

tin” của phân mảnh đầu tiên. 

 

Lưu ý: Bên nhận có thể nói rằng một bản tin đến là một bản tin phân mảnh bởi sự hiện diện của phân 

đoạn DSC. Bản tin HL7 tiếp theo được xác định là bản tin phân mảnh bởi sự hiện diện của một giá trị 

tại trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục. Sự hiện diện của một phân đoạn DSC ở bản tin phân 

mảnh cho biết rằng có nhiều bản tin phân mảnh tiếp theo. 

Đây là giao thức lỗi để kết thúc một bản tin với phân đoạn DSC và sau đó không bao 

giờ gửi bản tin phân mảnh. 

Ví dụ, một bản tin logic có thể bị phân mảnh thành 03 bản tin HL7: 

---- Sender HL7 message (incomplete,fragment1)--- 

MSH|||||||||1001||2.4|123||.. 

A|... 

B|... 

DSC|W4xy 

 

---- Sender HL7 message (fragment 2)--- 

MSH|||||||||2106||2.4|124|W4xy| 

C|... 

D|... 

DSC|V292 

----- another HL7 message(fragment 3, final)--- 

MSH|||||||||2401||2.4|125|V292 

E|... 

 

Các bản tin phân mảnh ở trên tương đương với một bản tin đơn sau: 

MSH|...|2.4|123||.. 

A|... 

B|... 

C|... 

D|... 

E|... 

Tham khảo ví dụ tại mục 2.17.4 cho một ví dụ chi tiết hơn 

2.10.2.2 Phân mảnh phân đoạn qua các bản tin 

Nếu phân đoạn cuối cùng của phân mảnh cần phải được phân chia, thì quy tắc sử dụng 

phân đoạn ADD sau đây được áp dụng 

a) Phân đoạn đang được tiếp tục (gọi nó là phân đoạn BẤT KỲ cho ví dụ này) được 

kết thúc ở một vị trí ký tự tùy ý và chấm dứt với ký tự ngăn cách phân đoạn tiêu chuẩn (kết 

thúc dòng - <CR>). 
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b) Phân đoạn sau đây là phân đoạn ADD. Phân đoạn này sẽ có mã là “ADD” (Việc 

thiếu các ký tự báo hiệu cho bên nhận rằng phân đoạn BẤT KỲ sẽ được tiếp tục.) 

c) Phân đoạn thứ hai sau đây sẽ là phân đoạn DSC, được sử dụng như mô tả ở trên 

trong mục 2.10.2.1, "Phân mảnh phân đoạn/việc tiếp tục sử dụng segmnet DSC". 

d) Phân đoạn đầu tiên của phân mảnh sau đây sẽ là một phân đoạn ADD. Các ký tự 

trong phân đoạn ADD này là một phần logic của phân đoạn BẤT KỲ của phân mảnh trước 

đó. 

Ví dụ 
MSH|...|2.4| 

ANY|12 

ADD 

DSC|JR97 

--------- (fragment 2) 

MSH|...|2.4|JR97 

ADD|345 

Tương tự như bản tin sau 

MSH|...|2.4 

ANY|12345 

e) Lưu lượng giao dịch cho một bản tin cập nhật không mong muốn tiếp tục với một 

phân đoạn phân mảnh tiếp tục. 

Bản tin phản hồi và bản tin cập nhật không mong muốn đầu tiên 

MSH  

URD  

[ URS ]  

{DSP}  (phân đoạn DSP cuối cùng chưa hoàn thiện) 

ADD  (không chứa trường dữ liệu nào) 

DSC  (phân đoạn tiếp tục) 

 

MSH  (phản hồi thông thường) 

MSA  

[ { ERR } ]  

Bản tin phản hồi và bản tin cập nhật không mong muốn thứ hai 

MSH (chứa giá trị “Con trỏ tiếp tục từ phân đoạn DSC của bản tin trước) 

ADD (chứa dữ liệu còn lại từ phân đoạn DSP tiếp tục của bản tin trước) 

{DSP}  

 

Lưu ý: Bản tin thứ hai này có thể được tiếp tục với một phân đoạn DSC thứ hai và (nếu cần) một 

phân đoạn ADD thứ hai trước phân đoạn DSC. 
MSH (phản hồi thông thường) 

[ { SFT } ]  

MSA  

[ { ERR } ]  

2.10.3 Giao thức khối/nhóm HL7 

Trong trường hợp để tạo điều kiện thuận lợi chúng ta thực hiện truyền một loạt 

(khối/nhóm) các bản tin HL7. Ví dụ thông thường sẽ là hàng loạt các giao dịch chi tiết về tài 

chính (DFT) được gửi từ một hệ thống phụ trợ sang một hệ thống tài chính. Một khối/nhóm 
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như vậy có thể được gửi trực tuyến bằng cách sử dụng giao thức truyền tập tin phổ biến, hoặc 

độc lập (offline) thông qua băng từ hoặc đĩa mềm. 

2.10.3.0 Cấu trúc tập tin khối/nhóm HL7 

Cấu trúc của một tập tin khối HL7 được quy định như sau (sử dụng cú pháp bản tin lý 

thuyết HL7) 

[FHS]  (phân đoạn tiêu đề tập tin) 

{ --- bắt đầu KHỐI/nhóm 

[BHS]  (phân đoạn tiêu đề khối) 

 { [ --- bắt đầu BẢN TIN 

  MSH  (không hoặc nhiều bản tin HL7) 

    ....  

    ....  

    ....  

 ] } --- kết thúc BẢN TIN 

[BTS]  (phân đoạn kết thúc khối) 

} --- kết thúc khối 

[FTS]  (phân đoạn kết thúc tập tin) 

Ghi chú: 

Giao thức số thứ tự có một ứng dụng tự nhiên trong truyền tải khối. Tham khảo chủ đề 

về các phản hồi khối sau đây 

Mặc dù, một khối sẽ chứa một loại bản tin duy nhất, không có định nghĩa hạn chế một 

khối đối với một loại bản tin duy nhất. 

Các phân đoạn của tập tin HL7, tiêu đề khối và kết thúc được định nghĩa một cách 

chính xác tương tự như các phân đoạn HL7. Vì vậy, quy tắc xây dựng bản tin HL7 tại mục 

2.5.5 và 2.6 có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã các tập tin khối HL7. 

Tập tin khối HL7 có thể không chứa bất kỳ bản tin HL7 nào trong hai trường hợp sau 

đây: 

a) Tập tin khối không chứa bản tin HL7 có thể được gửi đi, nhưng tập tin phải đáp ứng 

được yêu cầu các tập tin khối phải được đăng ký trước khi không có bản tin nào được gửi đi. 

b) Một tập tin khối chứa các bản tin phản hồi có thể được gửi đi để cho biết rằng tất cả 

bản tin HL7 trong tập tin khối đã được phản hồi. Tham khảo mục 2.10.3.2 “Những tập tin 

khối phản hồi” 

2.10.3.1 Việc sử dụng dữ liệu và các phân đoạn liên quan 

Các phân đoạn sau đây gắn liền với giao thức khối HL7 

BHS Tiêu đề khối (tham khảo mục 2.14.2). 

BTS Kết thúc khối (tham khảo mục 2.14.3). 

FHS Tiêu đề tập tin (tham khảo mục 2.14.6). 

FTS  Kết thúc tập tin (tham khảo mục 2.14.7). 

Phân đoạn BTS chứa trường dữ liệu BTS-3-Tổng số khối, trường dữ liệu này có thể 

chứa một hoặc nhiều tổng số được rút ra từ các trường dữ liệu trong các bản tin. Phương pháp 
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cho việc tính toán các tổng số sẽ được xác định tại một đơn vị hoặc một ứng dụng cơ sở trừ 

khi nó được quy định một cách rõ ràng trong một chương chức năng. 

2.10.3.2 Các khối/nhóm phản hồi 

Nhìn chung, tiện ích gửi các khối dữ liệu là các dữ liệu được chấp nhận tất cả cùng 

một lúc, với các lỗi được xử lý dựa trên cơ sở ngoại lệ. Tuy nhiên, nó là một ứng dụng được 

phép của HL7 để phản hồi tất cả bản tin. Một số tùy chọn cho việc phản hồi được đưa ra và sẽ 

được lựa chọn trên ứng dụng cơ bản. Trong những trường hợp này, giao thức tự đánh số thứ 

tự có thể hữu ích đối với các ứng dụng xử lý khối. 

Các tùy chọn như sau: 

a) Tất cả bản tin được phản hồi trong khối phản hồi. 

b) Hệ thống nhận kết xuất biểu mẫu báo cáo điều khiển khối, báo cáo này sẽ được xử 

lý thủ công bởi nhân viên tại hệ thống gửi. Không có bản tin phản hồi nào được thực hiện bởi 

giao thức phần mềm. 

c) Một khối phản hồi tự động được tạo ra chỉ chứa các bản tin phản hồi cho những bản 

tin có chứa lỗi. Trong chế độ này, một khối phản hồi rỗng có thể được tạo (nghĩa là, một tập 

tin khối không chứa bất kỳ bản tin phản hồi HL7). 

Trong mỗi trường hợp có một khối phản hồi, định dạng của nó là một khối bao gồm 

các bản tin riêng biệt. Mỗi bản tin có định dạng được định nghĩa cho một phản hồi trực tuyến 

trong các chương. Xem xét ví dụ, một khối có thể được xây dựng để đáp ứng với một khối 

bao gồm các giao dịch tài chính chi tiết (chương 6). Các bản tin trong khối phản hồi sẽ bao 

gồm toàn bộ các bản tin ACK, vì ACK là phản hồi được thể hiện trong chương 6. 

Khi các khối bị truyền tải lại sau khi chỉnh sửa các lỗi, trường dữ liệu BHS-12-Mã điều 

khiển khối tham chiếu nên chứa mã điều khiển khối của khối gốc. 

2.10.3.3 Bản tin khối là một phản hồi truy vấn 

Lưu ý: Phân đoạn QRD và QRF vẫn được giữ lại chỉ phục vụ cho việc tương thích ngược từ phiên 

bản 2.4. Độc giả tham khảo chương 5, mục 5.4 về cấu trúc bản tin truy vấn/phản hồi hiện tại. 

Truy vấn HL7 cũng có thể được sử dụng để truy vấn cho một khối theo quy cách sau: 

a) Sử dụng B tại trường dữ liệu “Phương thức phản hồi” của phân đoạn RCP. Truy vấn 

sẽ được phản hồi với một bản tin phản hồi thông thường như trong ví dụ “Truy cập trì hoãn” 

ở trên (tham khảo chương 5) 

b) Hơn nữa, các phân đoạn QRD và QRF được thêm vào tập tin khối như sau: 

[FHS]  (phân đoạn tiêu đề tập tin) 

{ [BHS]  (phân đoạn tiêu đề khối) 

  [QPD]  (định nghĩa phân đoạn QRD và QRF 

  [RCP] truy vấn trong khối này là một phản hồi) 

  { MSH  (một hoặc nhiều bản tin HL7) 

    ....  

    ....  

    ....  

   }  

   [BTS]  (phân đoạn kết thúc khối) 
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   }  

[FTS]  (phân đoạn kết thúc tập tin) 

c) Phản hồi của một khối được mô tả trong chương này (tham khảo mục 2.10.3.2 “Các 

khối phản hồi”) 

2.10.4 Giao thức cho việc diễn giải các phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn lặp lại 

trong một bản tin cập nhật 

Mục này mô tả giao thức phục vụ cho việc xử lý các phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn 

lặp lại trong bản tin cập nhật. Ví dụ điển hình của các phân đoạn lặp lại là phân đoạn NK1 và 

OBX được đặc tả [{NK1}] và [{OBX}] trong cú pháp bản tin lý thuyết. Ví dụ điển hình của 

nhóm phân đoạn lặp lại được biểu diễn {ORC RXO [{RXC}]} hoặc [{IN1 [IN2] [{IN3}]}] 

trong cú pháp bản tin lý thuyết. 

Hai phương pháp cập nhật bao gồm: Phương pháp “bản chụp nhanh” và “mã hoạt 

động/định danh duy nhất”. Các phương pháp này được định nghĩa tại mục 2.10.4.1 và 

2.10.4.2 dưới đây. 

Nếu một phân đoạn lặp lại cụ thể có thể được cập nhật bởi hai phương pháp này, các 

bên liên quan sẽ xác định bằng việc thỏa thuận giữa các đối tác gửi bản tin cho dù giao diện 

kết nối sẽ sử dụng phương thức “bản chụp nhanh” hoặc “mã hoạt động/định danh duy nhất” 

Cả hai bên gửi và bên nhận dữ liệu phải có quy tắc có thể dự đoán được phương thức 

họ xử lý dữ liệu trong các phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn bất kể chế độ nào được sử dụng. 

Việc này nên được tài liệu hóa trong hồ sơ hợp chuẩn. Vấn đề này rất là quan trọng để công 

bố, ví dụ, bên gửi là hệ thống của bản ghi. 

2.10.4.0 Định nghĩa cập nhật về chế độ bản chụp nhanh 

Đối với các phân đoạn không chứa định danh duy nhất và mã hoạt động (chủ yếu là 

phân đoạn NTE và các phân đoạn quản lý bệnh nhân), lựa chọn duy nhất để xử lý thông tin 

trong các phân đoạn và nhóm phân đoạn lặp đi lặp lại như một khối tổng thể. 

Khi một cú pháp bản tin lý thuyết HL7 bao gồm các đơn vị hoặc các bộ lặp đi lặp lại, 

không có dấu hiệu tiềm ẩn phương thức chúng diễn giải với một bộ tương tự trong một bản 

tin trước hoặc sau. Diễn giải là không rõ ràng từ các cú pháp bản tin cụ thể nếu yêu cầu là chỉ 

cập nhật một phần các thông tin được gửi trước đây. 

Sự tồn tại của một phân đoạn và có thể là thiếu sự tồn tại của một phân đoạn, có thể 

dùng để thêm, cập nhật, thay thế, hoặc xóa thông tin được truyền tải trong các phân đoạn 

tương tự ở các bản tin trước. Việc xem xét cụ thể được bảo đảm trong trường hợp khi nhiều 

thực thể của một phân đoạn tồn tại trong một bản tin. 

Trong chế độ "bản chụp nhanh", thông tin chứa trong tập hợp các phân đoạn hoặc 

nhóm phân đoạn lặp đi lặp lại từ bản tin đến thay thế thông tin tương ứng trong các ứng dụng 

tiếp nhận. Điều này tương đương với việc xóa  thông tin trước khi bổ sung thêm các thông tin 

mới được cung cấp. Trong chế độ này, tất cả mọi thứ (tất cả các phân đoạn và nhóm phân 

đoạn lặp đi lặp lại) phải được gửi với mỗi bản tin tiếp theo trong hàng loạt các bản tin. Không 

có cách nào khác để chỉ ra bản tin nào thay đổi và bản tin nào thì không. 
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Để xác định "xóa tất cả các phân đoạn trong nhóm lặp đi lặp lại này" trong chế độ bản 

chụp nhanh, gửi một phân đoạn duy nhất với "Xóa dữ liệu" (chỉ định bởi một giá trị nằm 

trong "") trong tất cả các trường dữ liệu. Đây là dấu hiệu tích cực báo hiệu cho bên nhận biết 

rằng có thông tin cần được xóa. Nếu không có phân đoạn đã được gửi đi, điều này sẽ đồng 

nghĩa với "không có thông tin." Không có thông tin không nên báo hiệu cho bên nhận chuẩn 

bị có một hành động. Rủi ro là bên nhận có thể hiểu sai ý định của bên gửi. 

Để hỗ trợ những khẳng định được thực hiện trong một số chương, ví dụ, chương 6 và 

thực tế phổ biến tại các địa điểm thực hiện, như trong phiên bản 2.6, các phương pháp tín hiệu 

đã được mở rộng. Theo thỏa thuận giữa các đối tác bản nhắn hoặc hồ sơ hợp chuẩn, một bên 

gửi có thể lựa chọn để báo hiệu việc xóa dữ liệu theo phương thức sau đây: 

Chỉ truyền tải giá trị rỗng: 

Trong trường dữ liệu định danh chính nếu phân đoạn có một định danh rõ ràng – tất cả 

các trường dữ liệu khác không chứa dữ liệu. 

Trong trường dữ liệu đầu tiên của phân đoạn chỉ rõ rằng tất cả các dữ liệu đều bị xóa. 

Trong trường dữ liệu kết hợp do bên gửi gửi đến bên nhận một cách thông thường – tất 

cả các trường dữ liệu khác không chứa dữ liệu. 

Tất cả các trường dữ liệu bắt buộc – các trường dữ liệu khác không chứa dữ liệu. 

Việc này ngăn ngừa sự cần thiết đối với bên gửi nhằm công bố các trường dữ liệu 

không được gửi và không được mong đợi bởi bên nhận 

2.10.4.0.1 Ví dụ - Chế độ bản chụp và các phân đoạn lặp lại 

Ví dụ A: Nếu một hồ sơ bệnh nhân cho biết có 02 chị/em gái và 01 anh/em trai là 

người thân, thông tin này sẽ được thể hiện bằng cách thêm vào bản tin thông tin người/bệnh 

nhân 

MSH||||||||ADT^A28^ADT_A05|...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|...<cr> 

NK1|1|Nuclear^Nancy^D|SIS^Sister^HL70063|...<cr> 

NK1|2|Nuclear^Nelda^W|SIS^Sister^HL70063|...<cr> 

NK1|3|Nuclear^Neville^S|BRO^Brother^HL70063|...<cr>  

PV1|...<cr> 

Nếu sau đó, một trong những chị em đã được hủy bỏ niêm yết như là thân nhân, thực 

sự cần thiết gửi cả hồ sơ "anh/em trai" và "chị/em gái" còn lại để tạo thành một bộ thay thế 

hoàn toàn trong một bản tin cập nhật thông tin người 

MSH|||||||||ADT^A31^ADT_A05|...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|...<cr> 

NK1|1|Nuclear^Nancy^D|SIS^Sister^HL70063|...<cr> 

NK1|2|Nuclear^Neville^S|BRO^Brother^HL70063|...<cr>  

PV1|...<cr> 

Nếu tất cả các thân nhân đã được hủy bỏ niêm yết sau đó, một thông báo cập nhật với 

một phân đoạn giá trị rỗng duy nhất sẽ ra lệnh cho hệ thống tiếp nhận để xóa thông tin liên 

quan đã được biểu diễn trước đó: 
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MSH||||||||ADT^A31^ADT_A05|...<cr> 

EVN|... 

PID|... 

NK1|""|""|""|""|<cr>  

PV1|...<cr> 

Ngoài ra, như phiên bản 2.6, việc xóa có thể được báo hiệu bằng cách gửi một giá trị 

rỗng (Null) trong trường dữ liệu đầu tiên của phân đoạn NK1. Đây là trường dữ liệu bắt buộc 

của phân đoạn NK1. 

MSH||||||||ADT^A31^ADT_A05|...<cr> 

EVN|... 

PID|... 

NK1|""|<cr>  

PV1|...<cr> 

2.10.4.0.2 Chế độ bản chụp và các nhóm phân đoạn lặp lại 

Việc xử lý các nhóm phân đoạn lặp đi lặp lại tương tự như việc xử lý các phân đoạn 

lặp đi lặp lại đã được mô tả ở trên. Để xóa tất cả các thông tin trong một nhóm phân đoạn lặp 

đi lặp lại, hoạt động cần thiết là xóa phân đoạn chủ chốt của nhóm phân đoạn. Hoạt động này 

được thực hiện như mô tả ở trên nhằm xóa một sement lặp đi lặp lại. Vấn đề này gắn liền với 

các phân đoạn bị chi phối bởi chế độ bản chụp, không phải là chế độ mã hoạt động. 

Ví dụ: Một tài khoản được tạo cho Adam Everyman. Ông ta được hưởng chế độ bảo 

hiểm theo mã A357 của một công ty bảo hiểm BCMD đã được công bố ở cả hai hệ thống, mã 

công ty bảo hiểm là 1234. Ông ta cũng được hưởng chế độ bảo hiểm từ chế độ bảo hiểm của 

vợ ông ta với mã bảo hiểm A789 của công ty bảo hiểm VGMC, công ty bảo hiểm này cũng đã 

được công bố trên cả hai hệ thống với mã công ty bảo hiểm là 6789 

MSH||||||||BAR^P01^BAR_P01|...<cr> 

EVN| 

PID| 

IN1|1|A357|1234|BCMD 

IN2| 

IN3| 

IN1|2|A789|6789|VGMC 

IN2| 

IN3| 

Sau đó, vợ ông ta đã thay đổi kế hoạch bảo hiểm. Mã bảo hiểm mới của cô là C45. 

công ty bảo hiểm vẫn là công ty cũ. Một bản tin BAR^P05 có thể được gửi đi 

MSH||||||||BAR^P05^BAR_P05|...<cr> 

EVN| 

PID| 

IN1|1|A357|1234|BCMD 

IN2| 

IN3| 

IN1|2|C45|6789|VGMC 

IN2| 

IN3| 

Sau đó phát hiện ra rằng bệnh nhân không được hưởng chế độ bảo hiểm từ cả hai kế 

hoạch trên và bây giờ bệnh nhân không có chế độ bảo hiểm nào. Một bản tin BAR^P05 được 
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gửi lại. Theo chương 6, việc này có thể được báo hiệu bằng cách gán giá trị rỗng vào trường 

dữ liệu kế hoạch bảo hiểm. 

MSH||||||||BAR^P05^BAR_P05|...<cr> 

EVN| 

PID| 

IN1|""|"" 

Mặt khác, nếu bệnh nhân vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm của ông ấy và không được 

hưởng chế độ bảo hiểm của vợ ông ấy, một nhóm phân đoạn IN1 đầy đủ sẽ được gửi đi. Sự 

hiện diện của một nhóm phân đoạn IN1 đầy đủ duy nhất trong bản tin kế tiếp truyền tải khái 

niệm “thay thế nhóm đầy đủ”. Bản tin BAR^P05 sẽ được truyền tải và sẽ được xử lý theo 

nghĩa “giữa lại kế hoạch bảo hiểm A357; xóa bỏ các kế hoạch bảo hiểm khác”: 

MSH||||||||BAR^P05^BAR_P05|...<cr> 

EVN| 

PID| 

IN1|1|A357|1234|BCMD 

IN2| 

IN3| 

2.10.4.1 Định nghĩa chế độ cập nhật mã hoạt động/định danh duy nhất 

Ở chế độ “mã hoạt động/định danh duy nhất” (sau đây gọi tắt là chế độ mã hoạt động), 

mỗi thành phần của phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn có thể bị tác động độc lập của các thành 

phần khác. Vì vậy, việc xóa hoặc cập nhật một thành phần của một bộ không bao gồm các 

thành phần khác trong bộ là hoàn toàn khả thi. Việc lựa chọn xóa/cập nhật/thêm vào được xác 

định bởi mã hoạt động (hoặc tương đương như trạng thái kết quả xét nghiệm trong bản tin 

ORU báo cáo quan sát). Tham khảo bảng HL7 0206 – Mã hoạt động trong chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Định danh duy nhất rõ ràng xác định một trong những lần lặp lại của phân đoạn hoặc 

nhóm phân đoạn lặp lại theo một cách thức nhất định và không thay đổi theo thời gian. Định 

danh duy nhất không phụ thuộc vào bất kỳ trường dữ liệu cấp độ nhận dạng (MSH) của bản 

tin cụ thể nào; những chức năng xuyên suốt các bản tin, không chỉ trong một bản tin. Đối với 

phân đoạn lặp lại đơn, định danh duy nhất có thể là một trường dữ liệu rõ ràng (VD, IAM-7-

Mã định danh dị ứng duy nhất) hoặc một kết hợp của các trường dữ liệu (IAM đề xuất IAM-

3-Mã định danh dị ứng trong trường hợp của bệnh nhân cụ thể). Đối với một nhóm phân đoạn 

lặp lại, một mã định danh trong phân đoạn chủ chốt sẽ xác định bộ lặp lại. Trong các bản tin 

MFN, trường dữ liệu MFI-1-Mã định danh tập tin dùng chung và MFE-4-Giá trị khóa chính 

xác định bảng và bản ghi cụ thể. 

Ví dụ 1: Nếu một bệnh nhân bị dị ứng với penicillin và động vật có vỏ, bản tin sau đây 

sẽ được gửi đi với mã hoạt động “A(dd)” trong trường dữ liệu IAM-6: 

MSH|||||||||ADT^A60^ADT_A60|...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|...<cr> 

IAM|1||peni|||A<cr> 

IAM|2||shell||A<cr> 

Sau đó, nếu chúng ta biết được bệnh nhân không bị dị ứng với động vật có vỏ, bản tin 

sau đây sẽ được gửi đi với mã hoạt động “D(elete) trong trường dữ liệu IAM-6: 
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MSH|||||||||ADT^A60^ADT_A60|...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|...<cr> 

IAM|1||shell||D<cr> 

Một vài bản tin, các chỉ Định và các quan sát, trong trường hợp cụ thể, không được sử 

dụng bảng số 0206. Mã điều khiển chỉ định được sử dụng nhằm xác định rõ hoạt động được 

thực hiện. 

Ví dụ 2: Nếu một bộ các chỉ định đã được gửi đi như bản tin sau 

MSH|||||||||OML^O21^OML_O21|...<cr> 

PID|... 

ORC|NW|987654^CIS|...<cr> 

ORC|NW|876543^CIS|...<cr> 

ORC|NW|765432^CIS|...<cr> 

Và sau đó chỉ định với mã số 876543 bị hủy bỏ, bản tin sau sẽ hướng mục tiêu vào một 

phân đoạn cụ thể mà không làm ảnh hưởng đến các chỉ định khác. Trường dữ liệu ORC-1 

chứa mã điều khiển chỉ định “CA” để hủy bỏ chỉ định. Trường dữ liệu ORC-2 xác định rõ mã 

số chỉ định bị hủy bỏ 

MSH|||||||||OML^O21^ OML_O21|...<cr> 

PID| 

ORC|CA|876543^CIS|...<cr> 

Ví dụ 3: Thêm một nhân viên vào danh mục chính người cung cấp dịch vụ y tế  

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200102280700||MFN^M02^MFN_M02|MSGID002|P|2.7|||AL|NE 

MFI|PRA^Practitioner Master File^HL70175||UPD|||AL 

MFE|MAD|U2246|200102280700|PMF98123789182^^PLW|CWE 

STF|PMF98123789182^^PLW|U2246^^^PLW 

|SEVEN^HENRY^L^JR^DR^M.D.|P|M|19511004|A|^ICU|^MED|(555)555-1002X345CO~(955)555-

1002CH(206)689-1345X789CB|1002 Healthcare Drive^SUITE 227^AnnArbor^MI^48104^US~1012 Healthcare 

Drive^^AnnArbor, MI^48104^O |19890125^GHH&Good Health 

Hospital&L01||PMF88123453334|74160.2326@COMPUSERV.COM|B 

Ngày sinh được phát hiện là không đúng. Một bản tin MFN^M02 được gửi đi với 

trường dữ liệu MFE-1 có giá trị MUP để cập nhật bản ghi của tập tin danh mục chính. 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200102280700||MFN^M02^MFN_M02|MSGID002|P|2.7|||AL|NE 

MFI|PRA^Practitioner Master File^HL70175||UPD|||AL 

MFE|MUP|U2246|200102280700|PMF98123789182^^PLW|CWE 

STF|PMF98123789182^^PLW|U2246^^^PLW 

|SEVEN^HENRY^L^JR^DR^M.D.|P|M|19521004|A|^ICU|^MED|(555)555-1002X345CO~(955)555-

1002CH(206)689-1345X789CB|1002 Healthcare Drive^SUITE 227^AnnArbor^MI^48104^US~1012 Healthcare 

Drive^^AnnArbor, MI^48104^O |19890125^GHH&Good Health 

Hospital&L01||PMF88123453334|74160.2326@COMPUSERV.COM|B 

2.10.5 Giao thức để xử lý các trường dữ liệu lặp lại trong một bản tin cập nhật 

Đối với các trường dữ liệu lặp lại, các mã hoạt động của phân đoạn không còn phù 

hợp. Mã hoạt động không thể được áp dụng vào từng trường dữ liệu lặp lại, bởi vì chúng 

không được xác định duy nhất. Vì vậy, chúng phải hiện diện đầy đủ, nghĩa là phải gửi một 

danh sách đầy đủ cho từng giao dịch. Nếu chúng ta dự định xóa một thành phần, thành phần 

này sẽ bị loại bỏ trong danh sách. Nếu chúng ta dự định xóa bỏ toàn bộ danh sách, trường dữ 

liệu sẽ được truyền tải một lần với giá trị rỗng (Null) tại thành phần dữ liệu đầu tiên. Trên 
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thực tế, người gửi phải trình bày hoạt động mà bên nhận sẽ thực hiện: Bỏ qua, không lưu giữ, 

trường dữ liệu không có báo hiệu rõ ràng theo định nghĩa trạng thái trường dữ liệu đã được 

trình bày tại mục 2.5.3. 

Đồng thời, không hoàn toàn chính xác về trường dữ liệu không có báo hiệu rõ ràng khi 

thông tin cụ thể bị xóa nếu loại dữ liệu hỗ trợ khả năng này. Tuy nhiên, lưu ý rằng những loại 

dữ liệu đơn giản, chẳng hạn như ID hoặc ST không hỗ trợ khả năng này. Thực sự không có 

bất kỳ phương pháp nào để gán giá trị rỗng (Null) vào một thành phần dữ liệu thực tế trong 

bộ lưu trữ dữ liệu. Tham khảo ví dụ dưới đây 

Việc cân nhắc cụ thể được bảo đảm khi triển khai thực hiện nhiều giao diện kết nối. 

Trong khi các quy tắc xử lý tương tự (bản chụp nhanh hoặc cập nhật) có thể được áp dụng 

cho nhiều hệ thống và giao diện kết nối, việc mất đồng bộ có thể xảy ra nếu bất kỳ một hệ 

thống nhận được thông tin tương tự từ nhiều nguồn. Quy tắc nghiệp vụ và các quy trình xử lý 

cần phải được cân nhắc trong các trường hợp: Nếu có một nguồn thông tin hợp pháp chính 

thống duy nhất (một “Hệ thống bản ghi”), hoặc nếu tồn tại nghiệp vụ logic để giải quyết bài 

toán nguồn thông tin đến từ hai (hoặc nhiều hơn) nguồn thì không được chấp thuận. 

Ví dụ: Trường dữ liệu với loại dữ liệu ID: Một bệnh nhân được thêm vào bảng chỉ mục 

bệnh nhân chính. Bệnh nhân có hai điều kiện sinh sống cụ thể: “vợ chồng sống phụ thuộc” và 

“yêu cầu giám sát y tế”. Thông tin này được truyền tải như sau: 

MSH|^~\&||||||||ADT^A28^ADT_A05|1|P|2.7...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|||1234567^^^^MRN| <cr> 

PV1|...<cr> 

PD1|S~M| 

Sau đó, điều kiện sinh sống “yêu cầu giám sát y tế” bị loại bỏ 

MSH|^~\&||||||||ADT^A31^ADT_A31|1|P|2.7...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|||1234567^^^^MRN|<cr> 

PV1|...<cr> 

PD1|S|||||||||||||||||||||| 

Loại dữ liệu của trường dữ liệu PD1-1 là loại dữ liệu đơn không có nhiều thành phần 

dữ liệu. Do đó, không có phương pháp nào để gán giá trị rỗng (Null) vào thành phần dữ liệu 

trong bộ lưu trữ dữ liệu. Vì vậy, bản tin sau đây không rõ ràng và không tốt trong thực tế 

MSH|^~\&||||||||ADT^A31^ADT_A31|1|P|2.7...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID|||1234567^^^^MRN|<cr> 

PV1|...<cr> 

PD1|S~""|||||||||||||||||||||| 

2.11 MỞ RỘNG NỘI BỘ/ĐỊA PHƯƠNG 

Mục sau đây đặc tả vị trí cho phép mở rộng nội bộ đối với bản tin và những thành phần 

cấu thành nó, vị trí không được phép, vị trí không phù hợp. Các quy tắc liên phiên bản phải 

được tuân thủ cùng với những hạn chế và cấm đoán được trình bày trong các mục sau. Nói 

chung, các cấu trúc cơ bản không nên bị thay đổi. 
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Độc giả nên tham khảo thêm cơ chế hợp chuẩn được định nghĩa trong mục 2B, “Hợp 

chuẩn sử dụng các hồ sơ bản tin” trước khi áp dụng các mở rộng nội bộ. Việc sử dụng cơ chế 

hợp chuẩn có thể loại bỏ nhu cầu mở rộng nội bộ. 

2.11.1 Các bản tin 

Các bản tin có thể được mở rộng nội bộ như sau: 

a) Người sử dụng có thể phát triển các bản tin Z nội bộ để bù đắp những khía cạnh mà 

những bản tin HL7 hiện tại chưa bao phủ được.  

b) Một bản tin Z nội bộ có thể bao gồm toàn bộ các phân đoạn Z ngoại trừ bản tin Z 

phải được bắt đầu bằng phân đoạn MSH. 

c) Bản tin phản hồi Z nội bộ phải bắt đầu với phân đoạn MSH và phân đoạn MSA theo 

sau, phân đoạn tùy chọn SFT và ERR. 

d) Người sử dụng có thể phát triển các phân đoạn Z và thêm chúng vào các bản tin Z. 

e) Người sử dụng có thể phát triển phân đoạn Z và thêm chúng vào các bản tin HL7. 

Sự kiện kích hoạt có thể được giữ nguyên nếu bản tin cũng được giữ nguyên. 

f) Việc thêm các phân đoạn HL7 bổ sung, như phân đoạn NTE, vào các bản tin HL7 

sẵn có là không phù hợp. HL7 có thể thay đổi phân đoạn trong các phiên bản kế tiếp; vấn đề 

này sẽ khiến cho bản tin không thể được phân tích và kiểm tra cú pháp. 

2.11.2 Các sự kiện kích hoạt 

Người sử dụng có thể phát triển các sự kiện kích hoạt Z nội bộ cho các bản tin 

2.11.3 Các nhóm phân đoạn 

a) Việc điều chỉnh một phân đoạn đơn hoặc các phân đoạn vào trong một nhóm phân 

đoạn nội bộ SẼ KHÔNG được phép trong sự kiện HL7. Nó sẽ có tác động tiêu cực trên XML 

và bất kỳ lược đồ mã hóa dựa trên thành phần dữ liệu. Lưu ý rằng HL7, nói một cách khác, có 

thể thực hiện việc này.   

b) Một nhóm phân đoạn không thể bị phân rã nội bộ. 

Ví dụ, nếu có một nhóm HL7 như sau: 

{ 

ABC 

[DEF 

[GHI]] 

} 

Nhóm này không được thay đổi nó khi triển khai nội bộ như sau: 

{[ABC]} 

[DEF] 

[GHI] 

Ví dụ 2: 

Nếu định nghĩa gốc là: 

GROUP1 ::= ABC, GROUP2? 
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GROUP2 ::= DEF, GHI? 

Và người sử dụng mong muốn trói buộc các phân đoạn này vào GROUP2 để tạo thuộc 

tính bắt buộc. 

 Nghĩa là, cấu trúc ngữ pháp HL7 sẽ giống như sau: 

{[ 

ABC 

DEF 

[GHI] 

]} 

Bản tin chứa chúng sẽ được trình bày như sau: 

<GROUP1> 

      <ABC/> 

      <GROUP2> 

            <DEF/> 

            <GHI/> 

      </GROUP2> 

</GROUP1> 

Hệ thống sẽ báo lỗi nếu như chúng được gửi đi như sau: 

<GROUP1> 

      <ABC/> 

      <DEF/> 

      <GHI/> 

</GROUP1> 

c) Một nhóm phân đoạn có thể lặp lại nội bộ. Nhóm phân đoạn lặp lại đầu tiên cần cho 

biết ý nghĩa của chúng trong HL7. 

d) Việc kết hợp một phân đoạn Z vào trong một nhóm phân đoạn nội bộ thì được phép 

2.11.4 Các phân đoạn 

2.11.4.0 Các quy tắc mở rộng nội bộ/địa phương dành cho phân đoạn 

Người sử dụng SẼ KHÔNG được phép chỉnh sửa một phân đoạn đã tồn tại, ngoại trừ 

những đặc tả tại mục 2.8.2 “Thay đổi các bản tin hoặc các thành phần cấu tạo bản tin”. 

Các trường dữ liệu được định nghĩa nội bộ có thể được sử dụng trong các phân đoạn 

nội bộ, mặc dù một lựa chọn tốt hơn là việc sử dụng các trường dữ liệu đã được HL7 định 

nghĩa. Việc mở rộng phân đoạn HL7 với các trường dữ liệu đã được định nghĩa nội bộ, trong 

khi bị cấm, là không phù hợp. 

HL7 cũng nhận biết được các nơi có trường dữ liệu được định nghĩa nội bộ, người sử 

dụng ở các nơi này tin tưởng vào việc nâng cao có thể được quan tâm bởi toàn thể cộng đồng 

HL7, đồng thời có những đề xuất hoặc kiến nghị với HL7. 

2.11.4.1 Các cảnh báo trước đối với các phân đoạn mở rộng nội bộ/địa phương 

Việc mở rộng phân đoạn HL7 nội bộ với các trường dữ liệu được định nghĩa nội bộ sẽ 

là nguyên nhân gây ra các vấn đề hợp chuẩn với các phiên bản tiêu chuẩn HL7 tiếp theo. Tuy 

nhiên, trong một số trường hợp nhất định nơi mà HL7 có định hướng cho các thành viên thêm 

vào các trường dữ liệu Z như là một giải pháp tạm thời giữa các phiên bản để phù hợp với yêu 
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cầu của các cơ quan quản lý. Các trường dữ liệu này sẽ được HL7 giới thiệu chính thức trong 

các phiên bản tiếp theo. 

Nếu nơi thực hiện dự định thêm vào trường dữ liệu nội bộ được đề xuất sớm, nguy cơ 

là nó có thể xung đột với trường dữ liệu khác khi HL7 phê duyệt hoặc bác bỏ các đề xuất bổ 

sung. Một vài nơi thực hiện việc gán một số thứ tự của trường dữ liệu cao trong nội bộ, nghĩa 

là để trống một khoảng cách giữa trường dữ liệu HL7 chính thức cuối cùng và trường dữ liệu 

mới đề xuất. Trường dữ liệu do người sử dụng định nghĩa nên bị xóa hoặc loại bỏ khi HL7 

chính thức phê duyệt hoặc bác bỏ các đề xuất bổ sung để tránh việc xung đột giữa các trường 

dữ liệu. Vấn đề phải được hiểu rằng việc triển khai nội bộ sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp nếu 

có một xung đột giữa các trường dữ liệu xảy ra. 

2.11.5 Loại dữ liệu 

Các quy tắc sau đây được áp dụng cho việc mở rộng các loại dữ liệu nội bộ: 

a) Các loại dữ liệu được định nghĩa nội bộ có thể được sử dụng trong các trường dữ 

liệu của phân đoạn được định nghĩa nội bộ, mặc dù lựa chọn tốt hơn là các loại dữ liệu đã 

được HL7 định nghĩa. 

b) Việc định nghĩa lại các thành phần loại dữ liệu sẵn có, VD việc thay đổi thành phần 

dữ liệu từ NM sang ST, thì bị cấm. 

c) Các loại dữ liệu có thể được mở rộng nội bộ bằng việc thêm các thành phần dữ liệu 

mới vào cuối loại dữ liệu. Hành động tạo ra một loại dữ liệu Z. 

Lưu ý: Việc mở rộng một loại dữ liệu HL7 bằng cách định nghĩa các thành phần nội bộ thì không 

phù hợp và có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề hợp chuẩn trong các phiên bản HL7 kế tiếp. 

2.11.6 Các bảng 

Các quy tắc cho việc mở rộng các bảng nội bộ tương tự như những thảo luận tại mục 

2.5.3.7 “bảng”. 

a) Người sử dụng có thể định nghĩa lại các giá trị đề xuất trong các bảng người dùng tự 

định nghĩa. 

b) Các bảng nội bộ có thể được định nghĩa cho các trường dữ liệu Z. 

c) Các bảng nội bộ có thể được gán cho các trường dữ liệu HL7 với loại dữ liệu CWE. 

2.11.7 Các trường dữ liệu 

Các trường dữ liệu có thể được mở rộng nội bộ bằng việc mở rộng các loại dữ liệu. 

Tham khảo mục 2.11.5, các loại dữ liệu. 

2.12 NHỮNG ĐỊNH DẠNG CHƯƠNG ĐỂ ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN HL7 

Các vấn đề tiếp theo của tài liệu này mô tả bản tin được trao đổi giữa các ứng dụng 

theo từng tình huống chức năng cụ thể 

a) Mục tiêu. Tổng quan mô tả mục tiêu của chương, thông tin chung và các khái niệm. 

b) Sự kiện kích hoạt và bản tin. Danh sách các sự kiện kích hoạt. 

c) Các phân đoạn bản tin. Các phân đoạn được định nghĩa trong chương và được liệt 



Chương 2: Điều khiển 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền được bảo hộ. Trang 61 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

kê thành một danh sách theo thứ tự các chức năng nhằm làm rõ các khái niệm. 

d) Ví dụ. bao gồm các bản tin hoàn chỉnh. 

e) Triển khai. Thông tin bổ sung được trình bày ở đây. Thông tin này bao gồm các vấn 

đề phải được giải quyết theo kế hoạch triển khai. 

f) Những vấn đề khác. Các vấn đề vẫn đang được cân nhắc hoặc yêu cầu cân nhắc 

được liệt kê. 

2.12.1 Trình bày bản tin 

Đối với mỗi sự kiện kích hoạt các bản tin trao đổi khi sự kiện kích hoạt xuất hiện được 

định nghĩa bằng việc sử dụng cú pháp bản tin HL7 lý thuyết như sau: 

Mỗi bản tin được định nghĩa bằng một danh sách các mã phân đoạn cụ thể sẽ xuất hiện 

trong bản tin theo một thứ tự nhất định. Ngoặc móc,{ … }, cho biết một hoặc nhóm các phân 

đoạn lặp lại (hoặc có thể xuất hiện nhiều lần trong một bản tin). Hiển nhiên, nhóm các phân 

đoạn có thể chỉ chứa một phân đoạn. Ngoặc vuông, [ … ], cho biết thuộc tính của nhóm các 

phân đoạn là tùy chọn (không bắt buộc). Nếu nhóm các phân đoạn có thể là tùy chọn và lặp đi 

lặp lại thì nó sẽ được đặt vào giữa ngoặc vuông và ngoặc móc, [{ … }] 

Lưu ý: [{ … }] và {[ … ]} là tương đương 

Bất cứ khi nào ngoặc móc hoặc ngoặc vuông bao quanh nhiều hơn một mã phân đoạn 

là một quy ước phong cách trình bày cụ thể giúp cho độc giả hiểu được phân cấp lặp lại. Ví 

dụ, mã phân đoạn đầu tiên xuất hiện cùng dòng với ngoặc móc mở, ở cột thứ hai về phía bên 

phải. Các mã phân đoạn kế tiếp xuất hiện ở những dòng tiếp theo bên dưới. Ngoặc móc đóng 

xuất hiện trên một dòng và ở cùng cột với ngoặc móc mở. Quy ước này tạo sự tùy chọn thuận 

tiện đối với người dùng. Nếu việc xung đột giữa phương thức sử dụng và các ngoặc móc xuất 

hiện trong lược đồ bản tin, HL7 cho phép các ngoặc móc xác định việc nhóm lại các phân 

đoạn thực tế. 

Việc lựa chọn một phân đoạn trong một nhóm các phân đoạn được thực hiện bằng việc 

sử dụng ngoặc nhọn tam giác (< … >) để ngăn cách nhóm và dấu gạch đứng ngăn cách giữa 

các phân đoạn 

Ví dụ: Bản tin ORM^O01, được định nghĩa trong chương 4 mục 4.4.1, cho phép lựa 

chọn các phân đoạn chỉ định chi tiết. Việc lựa chọn được trình bày như sau: 

<OBR|RQD|RQ1|RXO|ODS|ODT> 

Ví dụ: Ví dụ sau đây cho phép lựa chọn các nhóm phân đoạn 

<OBR [{NTE}] |RQD|RQ1 [{ROL [{NTE}] }] |RXO|ODS|ODT> 

2.12.2 Ví dụ cú pháp bản tin HL7 lý thuyết 

Xem xét sự kiện kích hoạt giả thuyết một báo cáo widget được yêu cầu. Bản tin này 

phục vụ cho bản tin widget yêu cầu (WRQ) và bản tin widget báo cáo (WRP). Các bản tin 

này được định nghĩa trong chương Widget (gọi là chương XX). Bản tin Widget yêu cầu có thể 

bao gồm các phân đoạn sau: Tiêu đề bản tin (MSH), phần mềm (SFT), chứng thực người 

dùng (UAC) và mã Widget (WID). Bản tin Widget báo cáo có thể chứa các phân đoạn sau: 

Tiêu đề bản tin (MSH), phần mềm (SFT), phản hồi bản tin (MSA), lỗi (ERR), một hoặc nhiều 
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diễn giải Widget (WDN) và mỗi một WDN sẽ được đính kèm theo sau bằng một phân đoạn 

thành phần Widget (WPN) bao gồm không hoặc nhiều phân đoạn chi tiết thành phần Widget 

(WPD). 

Các phân đoạn ADD và DSC tuân theo các quy tắc cụ thể hoặc giao thức đã được định 

nghĩa tại mục 2.10.2. Chúng không được phép xuất hiện trong bản tin ngữ pháp tại các 

chương mô tả tình huống nhạy cảm theo từng lĩnh vực. 

Mẫu lược đồ dành cho việc trao đổi các bản tin giả thuyết được mô tả tại hình 2-5: 

Hình 2-5. bản tin lược đồ lý thuyết 

Sự kiện kích hoạt WRQ: Yêu cầu báo cáo Widget 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

WID Mã ID Widget  XX 

 

WRP: Các báo cáo Widget 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn Phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Phản hồi bản tin  2 

[{ERR}] Phân đoạn lỗi  2 

  { ---Bắt đầu Widget   

  WDN Mô tả Widget  XX 

   WPN Thành phần Widget  XX 

  } ---Kết thúc Widget   

Các phân đoạn WID, WDN, WPN và WPD được xác định trong chương widget bởi ủy 

ban widget, chương widget được gán ký tự XX định dạng số La Mã ở cột ngoài cùng bên 

phải. Các phân đoạn MSH và MSA trong các bản tin widget đã được định nghĩa trong một 

chương khác. Chúng được mô tả trong chương widget được xác định bởi số La Mã XX. 

Nói một cách khác, ủy ban widet có thể quyết định các phân đoạn WPN và WPD sẽ 

xuất hiện đồng thời, nhưng cặp phân đoạn này là tùy chọn và có thể lặp lại. Lược đồ của bản 

tin WRP được trình bày trong hình 2-6 

Hình 2-6. Cặp phân đoạn WPN và WPD 

WRF Widget báo cáo Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Phản hồi bản tin  2 
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WRF Widget báo cáo Trạng thái Chương 

[{ERR}] Phân đoạn Lỗi  2 

{ ---Bắt đầu Widget   

WDN Mô tả Widget  XX 

  [ { ---Bắt đầu chi tiết Widget   

  WPN Thành phần Widget  XX 

      WPD Chi tiết thành phần Widget  XX 

  } ] ---Kết thúc chi tiết Widget   

} ---Kết thúc Widget   
 

Nếu Ủy ban widget đã xác định rằng có ít nhất một cặp phân đoạn WPN và WPD phải 

có phân đoạn WDN theo sau, diễn giải sẽ được trình bày tại hình 2-7 

Hình 2-7. Ít nhất một cặp phân đoạn WPN và WPD 

WRP Widget báo cáo Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm 2  

[UAC] Chứng nhận chứng thực người dùng 2  

MSA Phản hồi bản tin  2 

[{ERR}] Phân đoạn lỗi 2  

{ --Bắt đầu Widget   

  WDN Mô tả Widget  XX 

   { ---Bắt đầu chi tiết Widget   

   WPN Thành phần Widget  XX 

    WPD Chi tiết thành phần Widget  XX 

   } ---Kết thúc chi tiết Widget   

} ---Kết thúc Widget   

2.13 CÁC BẢN TIN PHẢN HỒI 

Các bản tin phản hồi có thể được định nghĩa trên một ứng dụng cơ bản. Tuy nhiên bản 

tin phản hồi thông thường (ACK) SẼ được sử dụng trong các ứng dụng không định nghĩa bản 

tin phản hồi cụ thể (phản hồi cấp ứng dụng) và trong các trường hợp khác được mô tả tại mục 

2.9 “Các quy tắc xử lý bản tin”. 

2.13.1 ACK - Phản hồi thông thường 

Bản tin phản hồi thông thường (ACK) có thể được sử dụng trong ứng dụng không định 

nghĩa bản tin phản hồi cấp ứng dụng cụ thể hoặc khi ứng dụng tránh lỗi trong quá trình xử lý. 

Đây cũng chính là phản hồi chấp nhận. Chi tiết được mô tả tại mục 2.9 “Các quy tắc xử lý 

bản tin”. 

ACK^varies^ACK: Phản hồi thông thường 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSA Phản hồi bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

Lưu ý: Đối với bản tin phản hồi thông thường (ACK), giá trị trường dữ liệu MSH-9-2-Sự kiện kích 

hoạt có cùng giá trị trường dữ liệu MSH-9-2-Sự kiện kích hoạt trong bản tin phản hồi. Giá trị trường 

dữ liệu MSH-9-3-Cấu trúc bản tin luôn có giá trị là ACK trong bản tin phản hồi thông thường. 

2.14 CÁC PHÂN ĐOẠN ĐIỀU KHIỂN BẢN TIN 

Các phân đoạn sau đây cần thiết hỗ trợ chức năng được mô tả trong chương này 

Lưu ý: Các quy tắc xây dựng bản tin HL7 xác định các quy tắc mã hóa tiêu chuẩn HL7, xây dựng 

kích thước thay đổi phân biệt các bản tin từ các phân đoạn được định nghĩa dưới đây. Mặc dù bộ các 

quy tắc mã hóa được định nghĩa như trong tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3, các quy tắc mã hóa khác 

đều được phép (nhưng chúng không phải tiêu chuẩn, chúng có thể chỉ được sử dụng trong các thỏa 

thuận tại một địa điểm cụ thể) 

Các phân đoạn trong mục này được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái. Bảng dưới đây 

trình bày tóm tắt danh sách các phân đoạn theo loại. 

Hình 2-8. các phân đoạn bản tin HL7 

Loại phân đoạn Tên phân đoạn Mục HL7 tham khảo 

Điều khiển   

 ADD 2.14.1 

 BHS 2.14.2 

 BTS 2.14.3 

 DSC 2.14.4 

 ERR 2.14.5 

 FHS 2.14.6 

 FTS 2.14.7 

 MSA 2.14.8 

 MSH 2.14.9 

Mục tiêu chung   

 NTE 2.14.10 

 OVR 2.14.10.5 

 SFT 2.14.12 

 SGH 2.14.13 

 SGT 2.14.14 

 UAC 2.14.15 

2.14.1 ADD - phân đoạn bổ sung 

Phân đoạn ADD được sử dụng để xác định việc tiếp tục của phân đoạn trước trong bản 

tin tiếp tục. Tham khảo chi tiết tại mục 2.10.2, “các phân đoạn và bản tin tiếp tục” 

Bảng thuộc tính HL7 - ADD – Bổ sung 

SỐ TT Độ dài Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 

Tên thành phần 

1-n   ST O   00066 Con trỏ tiếp tục bổ sung 
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2.14.1.0 ADD – Định nghĩa trường dữ liệu của ADD. 

2.14.1.1 ADD-1   Con trỏ bổ sung tiếp tục  (ST)   00066.   

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để xác định việc tiếp tục của phân đoạn 

trước trong bản tin tiếp tục. Tham khảo chi tiết tại mục 2.10.2, “Các phân đoạn và bản tin tiếp 

tục”. Khi phân đoạn ADD được gửi đi sau phân đoạn tiếp tục, nó không chứa trường dữ liệu 

nào. Nó chỉ đánh dấu rằng phân đoạn trước sẽ được tiếp tục trong bản tin sau đó. Vì vậy, 

trường dữ liệu từ 1 – N không xuất hiện. Thiết kế thứ tự, 1 – N, có nghĩa là các trường dữ liệu 

còn lại trong phân đoạn sẽ được tiếp tục. Những trường dữ liệu còn lại của phân đoạn  sẽ là 

các trường dữ liệu tiếp tục và được trình bày khi phân đoạn ADD được gửi đi trong bản tin 

tiếp tục. 

2.14.2 BHS - phân đoạn tiêu đề khối 

Phân đoạn BHS xác định sự bắt đầu của khối 

Bảng thuộc tính HL7 – BHS – Tiêu đề khối 

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..1  ST R   00081 Trường dữ liệu ngăn cách khối 

2 4..5  ST R   00082 Các ký tự mã hóa khối 

3   HD O   00083 Ứng dụng gửi khối 

4   HD O   00084 Đơn vị gửi khối 

5   HD O   00085 Ứng dụng nhận khối 

6   HD O   00086 Đơn vị nhận khối 

7   DT

M 

O   00087 Ngày/giờ tạo khối 

8  40= ST O   00088 Bảo mật khối 

9  40= ST O   00089 Tên/mã/loại khối 

10  80= ST O   00090 Ghi chú khối 

11  20= ST O   00091 Mã ID điều khiển khối 

12  20= ST O   00092 Mã điều khiển khối tham chiếu 

13   HD O   02271 Địa chỉ mạng gửi khối 

14   HD O   02272 Địa chỉ mạng nhận khối 

2.14.2.0  

2.14.2.1 BHS-1   Trường dữ liệu ngăn cách khối  (ST)   00081.  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ký tự ngăn cách giữa mã phân đoạn và trường dữ 

liệu đầu tiên, BHS-2-Các ký tự mã hóa khối. Nó phục vụ như một ký tự ngăn cách và xác 

định ký tự ngăn cách này được sử dụng cho toàn bản tin. Giá trị đề xuất là ‘|’ (mã ASCII 124) 

2.14.2.2 BHS-2   Các ký tự mã hóa khối    (ST)   00082.  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa 05 ký tự theo thứ tự sau: Ngăn cách thành phần 

dữ liệu, ngăn cách lặp lại, ký tự escape, ngăn cách thành phần dữ liệu con, ký tự rút gọn. Các 

giá trị đề xuất là ‘^~\&#’ (mã ASCII 94, 126, 92, 38, và 35, tương ứng theo thứ tự). Tham 

khảo mục 2.5.4, “Các ký tự ngăn cách bản tin”. 
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2.14.2.3 BHS-3   Ứng dụng gửi khối    (HD)   00083.  

Các thành phần dữ liệu: <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng gửi duy nhất giữa tất cả các ứng 

dụng trong mạng tổng thể. Mạng tổng thể bao gồm tất cả các ứng dụng tham gia vào quá trình 

trao đổi bản tin HL7. Xác định tất cả các bên lên quan.   

2.14.2.4 BHS-4   Đơn vị gửi khối    (HD)   00084  

Các thành phần dữ liệu: <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của một trong một vài ứng dụng tương tự 

trong hệ thống gửi. Không có những xem xét khác, mã người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe có thể được sử dụng với một định danh thành phần trong thành phần dữ liệu thứ 2. Xác 

định tất cả các bên.   

2.14.2.5 BHS-5   Ứng dụng nhận khối    (HD)   00085  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng nhận giữa tất cả các ứng dụng khác 

trong mạng tác nghiệp. Mạng tác nghiệp bao gồm tất cả các ứng dụng tham gia trao đổi bản 

tin HL7. Xác định tất cả các bên tham gia. 

2.14.2.6 BHS-6   Đơn vị nhận khối    (HD)   00086  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng nhận giữa nhiều ứng dụng đang 

hoạt động đại diện cho các tổ chức. Tham khảo mục 2.14.2.4, “BHS-4-Đơn vị gửi (HD) 

00084”. Xác định các bên tham gia. 

2.14.2.7 BHS-7   Ngày/giờ tạo khối    (DTM)   00087  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ mà hệ thống gửi tạo bản tin. Nếu múi 

giờ được xác định cụ thể, thì múi giờ sẽ được sử dụng trong bản tin và được thiết lập mặc 

định. 

2.14.2.8 BHS-8   Bảo mật khối    (ST)   00088  

Định nghĩa: Trong một vài ứng dụng HL7, trường dữ liệu này được sử dụng để thực thi 

các tính năng bảo mật. Việc sử dụng trường dữ liệu này chưa được xác định cụ thể. 

2.14.2.9 BHS-9   Tên/ID/Loại khối    (ST)   00089  

Định nghĩa: Trường dữ liệu có thể được sử dụng bởi ứng dụng xử lý khối. Trường dữ 

liệu này có thể có thêm các thành phần dữ liệu mở rộng trong trường hợp cần thiết. 

Lưu ý: Cụm từ “các thành phần mở rộng” được giữ lại phục vụ việc tương thích ngược, nhưng nó 

không được chấp nhận định dạng cho loại dữ liệu ST. 

2.14.2.10 BHS-10   Tên/ID/Loại khối    (ST)   00090  

Định nghĩa: Trường dữ liệu là trường dữ liệu ghi chú không được định nghĩa trong 

giao thức HL7 
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2.14.2.11 BHS-11   Mã ID điều khiển khối    (ST)   00091  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để xác định một khối cụ thể duy nhất. 

Giá trị của trường dữ liệu có thể được sao chép lại tại trường dữ liệu BHS-12-Mã điều khiển 

khối tham chiếu trong trường hợp cần có khối trả lời. 

2.14.2.12 BHS-12   Mã ID điều khiển khối tham chiếu    (ST)   00092  

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa giá trị BHS-11-Mã ID điều khiển khối khi khối này 

được truyền tải. Không tồn tại giá trị của trường dữ liệu này trong trường hợp khối này được 

gửi đi lần đầu tiên. Tham khảo định nghĩa của BHS-11-Mã ID điều khiển khối. 

2.14.2.13 BHS-13   Địa chỉ mạng gửi khối    (HD)   02271  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của vị trí mạng nơi mà bản tin được gửi đi. Định danh được xác 

định bởi OID hoặc chuỗi văn bản (VD, URI). Độc giả tham khảo “Báo cáo từ nhóm kế hoạch 

kết hợp W3C/IETF URI: Các định danh tài nguyên thống nhất (URIs), URLs, và các tên tài 

nguyên thống nhất (URNs): Giải thích và khuyến nghị”. 1 

Tổ chức gửi/nhận, địa chỉ mạng gửi cung cấp chi tiết tài nguyên của bản tin. Thông tin 

này thuộc tầng thấp hơn tầng ứng dụng, nhưng rất hữu ích/cần thiết cho việc điều hướng và 

xác định mục tiêu. Trường dữ liệu sẽ chỉ được công bố khi các giao thức thông tin liên lạc 

không hỗ trợ việc xác định vị trí mạng của hệ thống gửi. 

Các giá trị cụ thể và cách sử dụng phải tùy thuộc vào thỏa thuận của bên gửi 

2.14.2.14 BHS-14   Địa chỉ mạng của bên nhận khối    (HD)   02272  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh vị trí mạng cho bản tin truyền tải. Xác định bởi OID hoặc chuỗi 

văn bản (VD, URL) 

Vấn đề này tương tự như địa chỉ mạng bên gửi, tuy nhiên với vai trò là bên nhận. 

Trường dữ liệu này sẽ chỉ được công bố khi giao thức thông tin liên lạc tầng dưới 

không hỗ trợ việc xác định vị trí mạng của bên nhận. 

2.14.3 BTS - Phân đoạn kết thúc khối 

Phân đoạn BTS định nghĩa việc kết thúc của khối 

Bảng thuộc tính HL7 – BTS – kết thúc khối 

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài  

hợp chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số lần 

Mã số 

bảng 

Mã số  

hạng mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1  10= ST O   00093 Đếm bản tin khối 

2  80# ST O   00090 Ghi chú khối 

3   NM O Y  00095 Tổng số lượng khối 

                                                           
1 Tham khảo URI theo tài liệu http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt. Lưu ý: Tất cả tài liệu IETF đều là tài liệu có sẵn trực tuyến, và tài liệu RFCs 

có sẵn theo định dạng URIs   

http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt
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2.14.3.0  

2.14.3.1 BTS-1   Đếm bản tin khối    (ST)   00093  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các bản tin chứa trong khối. 

2.14.3.2 BTS-2   Ghi chú khối   (ST)   00090  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là trường dữ liệu ghi chú mà không được định nghĩa 

xa hơn trong giao thức HL7 

2.14.3.3 BTS-3   Tổng cộng khối    (NM)   00095  

Định nghĩa: Chúng tôi khuyến khích những người sử dụng mới của trường dữ liệu này 

sử dụng loại dữ liệu NM của tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3 định nghĩa nó như “lặp lại”. 

Trường dữ liệu này chứa tổng số khối. Trong trường hợp có nhiều hơn một khối, trường dữ 

liệu này có thể lặp lại. 

Những phiên bản trước phiên bản 2.5, trường dữ liệu này có thể được định nghĩa bằng 

loại dữ liệu CM nhằm hỗ trợ việc tương thích ngược với tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.2 và 2.1 

với mỗi một tổng số chứa thành phần riêng biệt. Mỗi thành phần trong trường hợp này là loại 

dữ liệu NM. 

2.14.4 DSC - Phân đoạn con trỏ tiếp tục 

Phân đoạn DSC được sử dụng trong giao thức tiếp tục 

Bảng thuộc tính HL7 – DSC – Con trỏ tiếp tục 

SỐ 

TT 

Độ dài Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số  

hạng mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1  180= ST O   00014 Con trỏ tiếp tục 

2 1..1  ID O  0398 01354 Phương thức tiếp tục 

2.14.4.0  

2.14.4.1 DSC-1   Con trỏ tiếp tục    (ST)   00014  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa con trỏ tiếp tục. Trong một truy vấn đầu tiên, 

trường dữ liệu này không xuất hiện. Nếu bên trả lời trả về một giá trị rỗng hoặc không xuất 

hiện, thì không có dữ liệu để xác định các yêu cầu tiếp tục trong tương lai. Đối với việc sử 

dụng các bản tin cập nhật tiếp tục, tham khảo chương 5 và mục 2.10.2, “các phân đoạn và bản 

tin tiếp tục.” Lưu ý rằng các giao thức tiếp tục được thực hiện với cả hai bản tin theo hướng 

trình diễn và ghi lại. 

2.14.4.2 DSC-2   Phương thức tiếp tục    (ID)   01354  

Định nghĩa: Cho biết đâu là bản tin phân mảnh (tham khảo mục 2.10.2, “Các phân 

đoạn và bản tin tiếp tục”) hoặc là một phần tương tác của một bản tin tiếp tục (tham khảo mục 

5.6.3, “các bản tin phản hồi tương tác tiếp tục”).  

Tham khảo Bảng HL7 0398 – Mã phương thức tiếp tục tại chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 
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2.14.5 ERR - Phân đoạn lỗi 

Phân đoạn ERR được sử dụng để bổ sung thêm các ý kiến nhận xét lỗi cho các bản tin 

phản hồi. 

Trường hợp sử dụng: 

Mức độ nghiêm trọng: Một ứng dụng nhận cần thông báo 02 tình trạng “các trạng thái 

lỗi hoặc ngoại lệ.” Tình trạng một là “lỗi”; tình trạng thứ hai là “cảnh báo”. Để thực hiện việc 

này, một bản tin phản hồi với 02 phân đoạn ERR được gửi đi. Khi nhận, hệ thống gửi có thể 

hiển thị cả hai, bao gồm cả mức độ nghiêm trọng thích hợp, cho người sử dụng.  

Mã lỗi ứng dụng: Ứng dụng nhận tạo một lỗi với báo cáo mã lỗi ứng dụng và trả thông 

tin này trong bản tin phản hồi. Mã này được chuyển qua nhân viên trợ giúp để xác định chính 

xác nguyên nhân sinh ra lỗi, hoặc chuyển qua ứng dụng để thực thi một phản hồi thích hợp từ 

người sử dụng (VD, ngày qua đời phải lớn hơn hoặc bằng ngày tháng năm sinh). 

Tham số lỗi ứng dụng: Một ứng dụng nhận gặp phải một lỗi trong quá trình xử lý một 

giao dịch. Bổ sung một mã lỗi, ứng dụng cung cấp một tham số lỗi cung cấp thêm thông tin 

chi tiết để trình bày chính xác bản chất của lỗi. Ứng dụng nhận tham chiếu bản tin tương ứng 

với mã lỗi, các thay thế trong tham số và hiển thị thông báo kết quả cho người sử dụng. 

Thông tin chẩn đoán: Trong quá trình xử lý một giao dịch, ứng dụng nhận gặp phải 

một ngoại lệ. Khi tình trạng ngoại lệ xuất hiện, nó cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến lỗi 

gặp phải. Ứng dụng nhận bắt giữ thông tin này và gửi chúng thông qua bản tin phản hồi. 

Người sử dụng thông báo lỗi đến nhân viên trợ giúp và yêu cầu, chuyển fax một bản sao chép 

thông tin chuẩn đoán để hỗ trợ việc phân tích lỗi. 

Bản tin người sử dụng: Người sử dụng thực thi chức năng của ứng dụng nhằm tạo một 

giao dịch và gửi đến ứng dụng khác phục vụ việc xử lý về sau. Trong quá trình xử lý, ứng 

dụng nhận gặp phải một lỗi, theo quy trình xử lý lỗi và lấy một bản tin người dùng trả về như 

một bản tin phản hồi của nó. Ứng dụng gửi nhận lỗi và hiển thị chúng cho người dùng cuối 

với điều kiện lỗi có thể được xử lý và người dùng có thể thực thi lại chức năng của ứng dụng 

mà không có lỗi xảy ra.  

Mã người thông báo: Sau khi gửi một giao dịch cấp phát thuốc, ứng dụng nhận phản 

hồi cho người dùng và cho biết bệnh nhân có thể bị phản ứng thuốc. Mức độ nghiêm trọng 

của cảnh báo, lỗi được trả về với chỉ số cho biết rằng bệnh nhân không được thông báo lỗi với 

ngụ ý rằng các bước sẽ được thực hiện theo quy tắc hoặc xác nhận cảnh báo.  

Loại ghi đè: Nếu quy tắc nghiệp vụ cho biết một đơn thuốc cấp phát đang trong trạng 

thái trì hoãn, loại ghi đè “Cấp phát đơn thuốc bị trì hoãn” cho phép đơn thuốc được cấp phát 

là một trường hợp ngoại lệ trong quy tắc. 

Các mã nguyên nhân ghi đè: Một bệnh nhân được nhận một toa thuốc; tuy nhiên, trước 

khi hoàn thành toa thuốc, những viên thuốc còn lại bị hư hỏng. Bệnh nhân hoàn trả lại thuốc 

cho nhà thuốc và giải thích tình trạng thuốc với dược sỹ. Dược sỹ quyết định thay thế thuốc 

đã bị hỏng; tuy nhiên, khi ghi lại sự kiện, bản tin được trả về cho biết số thuốc cấp phát vượt 

quá số lượng thuốc tối đa trong đơn thuốc. Dược sỹ bỏ qua quy tắc và sử dụng một mã 

nguyên nhân ghi đè để chỉ rõ việc thay thế sản phẩm bị mất. 
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Liên lạc trợ giúp: Thông tin liên lạc trợ giúp được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Khi một 

lỗi ứng dụng xảy ra, hầu hết các thông tin liên lạc trợ giúp được truy vấn từ cơ sở dữ liệu và 

được trả ra trong bản tin lỗi. Các thông tin này được hiển thị cho người sử dụng bởi ứng dụng 

nhận. 

Thông tin vị trí lỗi: hệ thống nhận phát hiện một lỗi tại lần lặp thứ 3 của thành phần dữ 

liệu ROL.4 (vai trò của cá nhân - XCN).16 (tên tình huống – CE).4(định danh thay thế – 

CWE). Ứng dụng xác định cụ thể lần lặp và thành phần dữ liệu gây ra lỗi, chẩn đoán vấn đề. 

Hỗ trợ cho nhiều vị trí lỗi: Hai trường dữ liệu được đánh dấu là điều kiện, với điều 

kiện là một trong hai phải được xác định cụ thể. Ứng dụng gửi đã để hai trường dữ liệu này 

trống. Ứng dụng nhận phát hiện vấn đề xảy ra và gửi lại một lỗi cho biết rằng một trong hai 

trường dữ liệu này phải có giá trị. Phân đoạn ERR cho biết vị trí của cả hai trường dữ liệu liên 

quan đến lỗi trong bản tin. 

Bảng thuộc tính HL7 – ERR – Lỗi 
SỐ 

TT 

Độ dài Đội dài hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1    W   00024 Vị trí và mã lỗi 

2   ERL O Y  01812 Vị trí lỗi 

3   CWE R  0357 01813 Mã lỗi HL7 

4 1..1  ID R  0516 01814 Mức độ nghiêm trọng 

5   CWE O  0533 01815 Mã lỗi ứng dụng 

6  80# ST O Y/10  01816 Tham số lỗi ứng dụng 

7  2048# TX O   01817 Thông tin chẩn đoán (lỗi xảy ra) 

8  250# TX O   01818 Bản tin người dùng 

9   CWE O Y 0517 01819 Chỉ số người thông báo 

10   CWE O  0518 01820 Mã ghi đè 

11   CWE O Y 0519 01821 Mã nguyên nhân ghi đè 

12   XTN O Y  01822 Điểm liên lạc trợ giúp 

2.14.5.0  

2.14.5.1 ERR-1   Vị trí và mã lỗi       00024  

Chú ý: Trường dữ liệu này đã được đánh dấu lỗi thời trong phiên bản 2.4 và bị loại bỏ 

trong phiên bản 2.7. Tham khảo trường dữ liệu ERR-2 và ERR-3 

2.14.5.2 ERR-2   Vị trí lỗi   (ERL)   01812  

Thành phần dữ liệu:  <Phân đoạn ID (ST)> ^ <Phân đoạn Sequence (NM)> ^ <Field Position (NM)> ^ <Field 

Repetition (NM)> ^ <Component Number (NM)> ^ <Sub-Component Number (NM)> 

Định nghĩa: Xác định vị trí lỗi trong một bản tin, cảnh báo hoặc bản tin. Nếu nhiều lặp 

lại xuất hiện, các kết quả lỗi từ các giá trị trong một sự kết hợp của các vị trí. 
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2.14.5.3 ERR-3   Mã lỗi của HL7   (CWE)   01813  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định mã lỗi của HL7 (thông tin liên lạc). Tham khảo Bảng HL7 0357 

– Mã điều kiện bản tin lỗi trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

2.14.5.4 ERR-4   Mức độ nghiêm trọng    (ID)   01814  

Định nghĩa: Xác định mức độ nghiêm trọng của lỗi ứng dụng. Việc biết rõ một cái gì 

đó là lỗi, Cảnh báo hoặc thông tin thì thực sự cần thiết để một ứng dụng có phương án xử lý 

nội dung. Tham khảo Bảng HL7 0516 – Mức độ nghiêm trọng lỗi trong chương 2C, các bảng 

mã, với giá trị phù hợp. Nếu trường dữ liệu ERR-3 có giá trị “0”, thì trường dữ liệu ERR-4 sẽ 

có giá trị “I”. 

Ví dụ: Một cảnh báo sẽ được sử dụng để chỉ ra rằng các lưu ý đã xuất hiện, nhưng 

được bỏ qua bởi vì chúng có thể không được xử lý tự động và vì vậy thông tin có thể bị mất. 

Ví dụ về thông tin: Khi gửi một yêu cầu, người chi trả có thể cho biết mức bảo hiểm 

còn lại dưới giới hạn. 

2.14.5.5 ERR-5   Mã lỗi ứng dụng    (CWE)   01815  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã ứng dụng cụ thể cho biết lỗi cụ thể xảy ra. Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0533 – Mã lỗi ứng dụng trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề 

xuất. 

Nếu bản tin liên quan đến mã có các tham số, bản tin đó phải được chỉ ra trong định 

dạng của java.text.MessageFormat 2. Kiểu định dạng này cung cấp thông tin về loại tham số 

để cho phép dạng số, ngày tháng năm và thời gian được định dạng phù hợp với ngôn ngữ. 

2.14.5.6 ERR-6   Tham số lỗi ứng dụng    (ST)   01816  

Định nghĩa: Thông tin bổ sung được sử dụng, cùng với mã lỗi ứng dụng, để hiểu rõ 

điều kiện lỗi/cảnh báo/vv. Trường dữ liệu này có thể lặp lại lên đến 10 tham số. 

Ví dụ: Nếu mã lỗi ứng dụng ghi rõ trong ERR.5 tương ứng với bản tin tiếng Anh 

“Bệnh nhân có khoản khấu trừ còn lại của {0,số,tiền} cho khoảng thời gian cuối cùng {1,ngày 

tháng năm,trung bình}” và lặp lại đầu tiên tong hai lặp lại tại ERR.6 là “250” và “20021231”, 

                                                           
2  Các chi tiết về Định dạng bản tin có thể được tìm thấy trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ: 

http://liveweb.archive.org/http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/text/MessageFormat.html.  
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thì sau đó ứng dụng nhận tại Hoa Kỳ sẽ hiển thị bản tin như sau “Bệnh nhân có khoản khấu 

trừ còn lại của 250.00 USD cho khoảng thời gian cuối cùng là 31 tháng 12 năm 2002”. 

2.14.5.7 ERR-7   Thông tin chẩn đoán    (TX)   01817  

Định nghĩa: Thông tin có thể được sử dụng bởi nhân viên trợ giúp hoặc hỗ trợ để chẩn 

đoán một vấn đề. 

2.14.5.8 ERR-8   Bản tin người sử dụng    (TX)   01818  

Định nghĩa: Bản tin văn bản được hiển thị cho người sử dụng 

Ví dụ: 

|Chương trình này có vấn đề thông tin liên lạc với hệ thống khác. Xin vui lòng liên lạc 

với trợ giúp.|   

Thông tin này khác với mã lỗi và có thể cung cấp thêm thông tin chẩn đoán. 

2.14.5.9 ERR-9   Chỉ báo người thông báo    (CWE)   01819  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã cho biết cá nhân sẽ được nhận thông báo lỗi. Trường dữ liệu này có 

thể được sử dụng để cho biết người nào sẽ không được nhận thông báo lỗi (VD. Không thông 

báo cho bệnh nhân). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0517 – Mã người thông báo 

trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

2.14.5.10 ERR-10   Mã ghi đè    (CWE)   01820  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định các loại ghi đè được sử dụng để bỏ qua những lỗi đã được xác 

định cụ thể. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0518 – Loại ghi đè trong chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị đề xuất 

2.14.5.11 ERR-11   Mã nguyên nhân ghi đè    (CWE)   01821  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Cung cấp danh sách các mã ghi đè tiềm năng có thể được sử dụng để bỏ 

qua việc bắt buộc của quy tắc ứng dụng phát sinh lỗi. Tham khảo Bảng người dùng định 

nghĩa 0519 – Nguyên nhân ghi đè trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

2.14.5.12 ERR-12   điểm liên lạc với trợ giúp    (XTN)   01822  

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ <Country Code (SNM)> ^ <Area/City 

Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ <Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed 

Dial Code (ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> 

^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ <Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference 

Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho lý do hết hiệu lực (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho định danh viễn thông chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Danh bạ điện thoại, thư điện tử (email), fax và các thông tin liên lạc phù 

hợp để nhân viên trợ giúp hỗ trợ giải quyết lỗi cụ thể. 

2.14.6 FHS - Phân đoạn tiêu đề tập tin 

Phân đoạn FHS được sử dụng làm tiêu đề tập tin (nhóm các khối) được định nghĩa 

trong mục 2.10.3, “giao thức khối HL7”. 

Bảng thuộc tính HL7 – FHS – Tiêu đề tập tin 

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..1  ST R   00067 Ngăn cách trường dữ liệu tập tin 

2 4..5  ST R   00068 Các ký tự mã hóa tập tin 

3   HD O   00069 Ứng dụng gửi tập tin 

4   HD O   00070 Đơn vị gửi tập tin 

5   HD O   00071 Ứng dụng nhận tập tin 

6   HD O   00072 Đơn vị nhận tập tin 

7   DTM O   00073 Ngày/giờ tạo tập tin 

8  40= ST O   00074 Bảo mật tập tin 

9  20= ST O   00075 Tên/mã tập tin 

10  80# ST O   00076 Ghi chú tiêu đề tập tin 
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SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

11  20= ST O   00077 Mã điều khiển tập tin 

12  20= ST O   00078 Mã điều khiển tập tin tham chiếu 

13   HD O   02269 Địa chỉ mạng gửi tập tin 

14   HD O   02270 Địa chỉ mạng nhận tập tin 

2.14.6.0  

2.14.6.1 FHS-1   Ngăn cách trường dữ liệu tập tin    (ST)   00067  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.2 FHS-2   Các ký tự mã hóa tập tin    (ST)   00068  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.3 FHS-3   Ứng dụng gửi tập tin    (HD)   00069  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.4 FHS-4   Đơn vị gửi tập tin    (HD)   00070  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.5 FHS-5   Ứng dụng nhận tập tin    (HD)   00071  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.6 FHS-6   Đơn vị nhận tập tin    (HD)   00072  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.7 FHS-7   Ngày/giờ tạo tập tin    (DTM)   00073  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 

2.14.6.8 FHS-8   Bảo mật tập tin    (ST)   00074  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có cùng định nghĩa với trường dữ liệu tương ứng trong 

phân đoạn MSH. 
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2.14.6.9 FHS-9   Tên/mã tập tin    (ST)   00075  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được sử dụng bởi ứng dụng xử lý tập tin. 

Phương thức sử dụng của trường dữ liệu này không được làm rõ hơn. 

2.14.6.10 FHS-10   Ghi chú tiêu đề tập tin    (ST)   00076  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là trường dữ liệu văn bản, phương thức sử dụng của 

trường dữ liệu này không được làm rõ hơn. 

2.14.6.11 FHS-11   Mã ID điều khiển tập tin    (ST)   00077  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng để xác định tập tin duy nhất. Nó có thể 

được sao chép lại trong trường dữ liệu FHS-12-Mã điều khiển tập tin tham chiếu. 

2.14.6.12 FHS-12   Mã ID điều khiển tập tin tham chiếu (ST)   00078  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị trường dữ liệu FHS-11-Mã điều khiển của 

tập tin được gửi đi lần đầu tiên. Trường dữ liệu này sẽ không có giá trị khi tập tin được gửi đi 

lần đầu tiên. 

2.14.6.13 FHS-13   Địa chỉ mạng gửi tập tin    (HD)   02269  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của vị trí mạng nơi mà bản tin được gửi đi. Xác định bởi OID 

hoặc chuỗi văn bản (VD, URI). Độc giả tham khảo “Báo cáo từ nhóm kế hoạch kết hợp 

W3C/IETF URI: Các định danh tài nguyên thống nhất (URIs), URLs và các tên tài nguyên 

thống nhất (URNs): Giải thích và khuyến nghị” 3. 

2.14.6.14 FHS-14   Địa chỉ mạng nhận tập tin    (HD)   02270  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của vị trí mạng nơi mà bản tin chuyển đến. Xác định bởi OID 

hoặc chuỗi văn bản (VD, URL). 

Trường dữ liệu này tương tự như trường dữ liệu địa chỉ mạng gửi, tuy nhiên đóng vai 

trò là nơi nhận. 

Trường dữ liệu này sẽ được công bố khi giao thức truyền thông cơ bản không hỗ trợ 

việc xác định vị trí mạng của bên nhận. 

2.14.7 FTS - Phân đoạn kết thúc tập tin 

Phân đoạn FTS định nghĩa việc kết thúc một tập tin 

Bảng thuộc tính HL7 – FTS – Kết thúc tập tin 

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 
Mã số hạng mục TÊN THÀNH PHẦN 

1  10# NM O   00079 Số lượng khối trong tập tin 

2  80# ST O   00080 Ghi chú kết thúc tập tin 

                                                           
3 Địa chỉ URI là: http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt. Lưu ý: Tất cả các tài liệu IETF đã có sẵn trực tuyến, và các tài liệu RFCs đã sẵ sàng trên 

trang thông tin điện tử  này. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt
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2.14.7.0  

2.14.7.1 FTS-1   Số lượng khối trong tập tin    (NM)   00079  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng khối có trong tập tin. 

2.14.7.2 FTS-2   Ghi chú kết thúc tập tin    (ST)   00080  

Định nghĩa: Việc sử dụng trường dữ liệu văn bản không được làm rõ hơn. 

2.14.8 MSA - Phân đoạn phản hồi bản tin 

Phân đoạn MSA chứa thông tin được gửi đi trong quá trình phản hồi bản tin khác. 

Bảng thuộc tính HL7 – MSA – Phản hồi bản tin 

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 
Mã số hạng mục TÊN THÀNH PHẦN 

1 2..2  ID R  0008 00018 Mã phản hồi 

2 1..199 199= ST R   00010 Mã điều khiển bản tin 

3    W   00020 Bản tin văn bản 

4   NM O   00021 Số thứ tự mong đợi 

5    W   00022  Loại phản hồi chậm trễ 

6    W   00023 Điều kiện lỗi 

7   NM O   01827 Mã số bản tin đang chờ 

8 1..1  ID O  0520 01828 Mức độ ưu tiên bản tin chờ 

2.14.8.0  

2.14.8.1 MSA-1   Mã phản hồi    (ID)   00018  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã phản hồi, tham khảo các quy tắc xử lý 

bản tin. Tham khảo Bảng HL7 0008 – Mã phản hồi với các giá trị phù hợp. 

2.14.8.2 MSA-2   Mã ID điều khiển bản tin    (ST)   00010  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã điều khiển bản tin của bản tin được gửi bởi 

hệ thống gửi. Trường dữ liệu này thông báo cho hệ thống gửi biết bản tin phản hồi này liên 

quan đến bản tin nào được gửi đi. 

2.14.8.3 MSA-3   Bản tin văn bản    00020  

Chú ý: Trường dữ liệu MSA-3 đã không được tán thành trong phiên bản 2.4 và chi tiết 

đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.7. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn ERR. Phân đoạn ERR mô 

tả chi tiết hơn về các điều kiện lỗi. 

2.14.8.4 MSA-4   Số thứ tự mong đợi    (NM)   00021  

Định nghĩa: Trường dữ liệu số tùy chọn này được sử dụng trong giao thức số thứ tự. 

2.14.8.5 MSA-5   Loại phản hồi chậm trễ 00022  

Chú ý: Trường dữ liệu MSA-5 đã không được tán thành trong phiên bản 2.2 và chi tiết 

đã bị loại bỏ từ phiên bản 2.5 

file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70008
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70520
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2.14.8.6 MSA-6   Điều kiện lỗi      00023  

Chú ý: Trường dữ liệu MSA-3 đã không được tán thành trong phiên bản 2.4 và chi tiết 

đã bị loại bỏ từ phiên bản tiêu chuẩn 2.7. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn ERR. Phân đoạn 

ERR mô tả chi tiết hơn về các điều kiện lỗi. 

2.14.8.7 MSA-7   Mã số bản tin đang chờ   (NM)   01827  

Định nghĩa: Hiện tại, cho biết số lượng các bản tin đang chờ trong hàng đợi của ứng 

dụng phản hồi cho các ứng dụng yêu cầu. Những bản tin này cần được lấy ra thông qua truy 

vấn. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng nhận không thể nhận bản tin không 

mong muốn (VD. Việc thăm dò ý kiến). 

Ví dụ, nếu có 03 bản tin với mức độ ưu tiên thấp, 01 bản tin có mức độ ưu tiên trung 

bình và 01 bản tin có mức độ ưu tiên cao, thì số lượng bản tin đang chờ là 05, bởi vì đó là 

tổng số các bản tin. 

Trường hợp sử dụng: Một ứng dụng đang đóng vai trò “yêu cầu” có giới hạn truy cập 

mạng đến ứng dụng trung tâm đóng vai trò bên nhận. Khi ứng dụng yêu cầu liên lạc với ứng 

dụng phản hồi với bản tin truy vấn hoặc bản tin cập nhật thông thường, ứng dụng phản hồi trả 

lời với một bản tin phúc đáp tương ứng, cùng với một dấu hiệu có các bản tin khẩn đang chờ. 

Ứng dụng yêu cầu gửi đi một truy vấn để lấy các bản tin trong hàng đợi. 

2.14.8.8 MSA-8   Mức độ ưu tiên bản tin chờ    (ID)   01828  

Định nghĩa: Hiện tại, cho biết rằng ứng dụng gửi có các bản tin đang chờ trong hàng 

đợi cho ứng dụng nhận. Những bản tin này cần được lấy ra thông qua truy vấn. Việc này tạo 

điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng nhận không thể nhận bản tin không mong muốn (VD. 

Việc thu được). Mã xác định cụ thể phương thức nhận biết bản tin chờ quan trọng nhất (và có 

thể quản lý được ứng dụng nhận thu được bản tin yêu cầu sớm nhất). 

Ví dụ, nếu có 03 bản tin có mức độ ưu tiên thấp, , 01 bản tin có mức độ ưu tiên trung 

bình và 01 bản tin có mức độ ưu tiên cao, mức độ ưu tiên của bản tin chờ sẽ là ‘cao’, bởi vì đó 

là mức độ ưu tiên cao nhất của bất kỳ bản tin chờ. 

Đối với một vài ứng dụng, không có sự bảo đảm cho ứng dụng gửi sẽ hoạt động. Vì 

vậy, ứng dụng nhận không thể gửi các bản tin không yêu cầu. Để hạn chế việc này, một 

phương thức thu nhận được sử dụng ở ứng dụng nhận sử dụng phương thức thu nhận là yêu 

cầu bất kỳ bản tin trong hàng đợi khi nó có kết nối. Để tránh tình trạng mạng quá tải khi thu 

nhận liên tục, ứng dụng gửi cần có một phương thức cho biết các bản tin trong hàng đợi đã 

sẵn sàng cho việc thu nhận. Thật là hữu ích khi cung cấp một dấu hiệu cho biết mức độ quan 

trọng của các bản tin và các bản tin này được thu nhận một cách nhanh nhất.  

Tham khảo Bảng HL7 0520 – Mức độ ưu tiên của bản tin chờ trong chương 2C, các 

bảng mã, với giá trị hợp lệ. 

Tham khảo trường dữ liệu MSA-7 ở trên cho trường hợp sử dụng. 

2.14.9 MSH - Phân đoạn tiêu đề bản tin 

Phân đoạn MSH định nghĩa mục đích, nguồn, đích đến, và một vài chi tiết cụ thể của 

cú pháp bản tin. 
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Bảng thuộc tính HL7 – MSH – Tiêu đề bản tin 

SỐ TT Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..1  ST R   00001 Ngăn cách trường dữ liệu 

2 4..5  ST R   00002 Các ký tự mã hóa 

3   HD O  0361 00003 Ứng dụng gửi 

4   HD O  0362 00004 Đơn vị gửi 

5   HD O  0361 00005 Ứng dụng nhận 

6   HD O  0362 00006 Đơn vị nhận 

7   DTM R   00007 Ngày/giờ của bản tin 

8  40= ST O   00008 Bảo mật 

9   MSG R   00009 Loại bản tin 

10 1..199 = ST R   00010 Mã ID điều khiển bản tin 

11   PT R   00011 Mã ID xử lý 

12   VID R   00012 Mã ID phiên bản 

13   NM O   00013 Số thứ tự 

14  180= ST O   00014 Con trỏ tiếp tục 

15 2..2  ID O  0155 00015 Loại phản hồi chấp nhận 

16 2..2  ID O  0155 00016 Loại phản hồi ứng dụng 

17 3..3  ID O  0399 00017 Mã quốc gia 

18 5..15  ID O Y 0211 00692 Bộ ký tự 

19   CWE O   00693 Ngôn ngữ chính của bản tin 

20 3..13  ID O  0356 01317 Lược đồ xử lý bộ ký tự thay thế 

21   EI  O Y  01598 Định danh hồ sơ bản tin 

22   XON O   01823 Tổ chức chịu trách nhiệm gửi 

23   XON O   01824 Tổ chức chịu trách nhiệm nhận 

24   HD O   01825 Địa chỉ mạng gửi 

25   HD O   01826 Địa chỉ mạng nhận 

2.14.9.0  

2.14.9.1 MSH-1   Ngăn cách trường dữ liệu    (ST)   00001  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ký tự ngăn cách giữa mã phân đoạn và trường dữ 

liệu thật đầu tiên, MSH-2-Các ký tự mã hóa. Trường dữ liệu này phục vụ như một dấu ngăn 

cách và định nghĩa ký tự được sử dụng là dấu ngăn cách cho phần còn lại của bản tin. Giá trị 

đề xuất là ‘|’ (mã ASCII 124). 

2.14.9.2 MSH-2   Các ký tự mã hóa    (ST)   00002  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa 05 ký tự theo thứ tự sau: Dấu ngăn cách thành 

phần dữ liệu, dấu ngăn cách lặp lại, ký tự escape, dấu ngăn cách thành phần dữ liệu con và ký 

tự rút gọn. Các giá trị đề xuất là ‘^~\& #’ (mã ASCII lần lượt là 94, 126, 92, 38, và 35). Tham 

khảo mục 2.5.4 “dấu ngăn cách bản tin”. 

2.14.9.3 MSH-3   Ứng dụng gửi    (HD)   00003  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng gửi duy nhất giữa tất cả các ứng 

dụng khác trong mạng nghiệp vụ. Mạng nghiệp vụ bao gồm tất cả các ứng dụng tham gia vào 

file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70361
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70362
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70361
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70362
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70155
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70155
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70399
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việc trao đổi bản tin HL7 trong nghiệp vụ. Toàn bộ các vùng/địa phương được định nghĩa 

(hoặc đăng ký). Bảng người dùng định nghĩa 0361 - Ứng dụng trong chương 2C, các bảng 

mã, các giá trị của bảng người dùng định nghĩa được sử dụng cho thành phần dữ liệu đầu tiên. 

Lưu ý: Bằng thỏa thuận của địa phương, người thực hiện triển khai có thể tiếp tục sử dụng Bảng 

người dùng định nghĩa 0300 – Mã tên vùng không gian trong chương 2C, các bảng mã, cho thành 

phần dữ liệu đầu tiên 

2.14.9.4 MSH-4   Đơn vị gửi    (HD)   00004  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả ứng dụng gửi, MSH-3-Ứng dụng gửi. Với việc 

nâng cấp trường dữ liệu này sang loại dữ liệu HD, việc sử dụng được mở rộng bao gồm 

không chỉ đơn vị gửi mà còn tổ chức chẳng hạn như a) tổ chức chịu trách nhiệm đối với ứng 

dụng gửi; b) đơn vị chịu trách nhiệm; c) định danh nhà phân phối hoặc sản phẩm, vv. Toàn bộ 

các địa điểm thực hiện được định nghĩa. Bảng người dùng định nghĩa 0362 – đơn vị trong 

chương 2C, các bảng mã, được sử dụng như là định danh HL7 cho các giá trị của bảng người 

dùng định nghĩa đối với thành phần dữ liệu đầu tiên. 

Lưu ý: Bằng thỏa thuận của địa điểm thực hiện, các nhà thực hiện triển khai có thể tiếp tục sử dụng 

Bảng người dùng định nghĩa 0300 – Mã tên vùng không gian trong chương 2C, các bảng mã, cho 

thành phần dữ liệu đầu tiên 

2.14.9.5 MSH-5   Ứng dụng nhận    (HD)   00005  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng nhận giữa các ứng dụng khác trong 

mạng nghiệp vụ. Mạng nghiệp vụ bao gồm tất cả các ứng dụng tham gia vào việc trao đổi bản 

tin HL7 trong nghiệp vụ. Tất cả các địa điểm triển khai được định nghĩa (hoặc đăng ký) tại 

Bảng người dùng định nghĩa 0361 - Ứng dụng trong chương 2C, các bảng mã, được sử dụng 

như là định danh HL7 cho các giá trị trong bảng người dùng định nghĩa đối với thành phần dữ 

liệu đầu tiên. 

Lưu ý: Bằng thỏa thuận của địa điểm thực hiện, các nhà thực hiện triển khai có thể tiếp tục sử dụng 

Bảng người dùng định nghĩa 0300 – Mã tên vùng không gian trong chương 2C, các bảng mã, cho 

thành phần dữ liệu đầu tiên 

2.14.9.6 MSH-6   Đơn vị nhận    (HD)   00006  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng nhận giữa nhiều trường hợp giống 

nhau của các ứng dụng đang hoạt động đại diện cho các tổ chức khác nhau. Bảng người dùng 

định nghĩa 0362 – Đơn vị trong chương 2C, các bảng mã, được sử dụng như là định danh 

HL7 cho các giá trị trong bảng người dùng định nghĩa đối với thành phần dữ liệu đầu tiên. Tất 

cả các địa điểm thực hiện đều được đăng ký.  

Lưu ý: Bằng thỏa thuận của địa điểm thực hiện, các nhà thực hiện triển khai có thể tiếp tục sử dụng 

Bảng người dùng định nghĩa 0300 – Mã tên vùng không gian trong chương 2C, các bảng mã, cho 

thành phần dữ liệu đầu tiên 
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2.14.9.7 MSH-7   Ngày/Giờ của bản tin    (DTM)   00007  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi hệ thống gửi tạo bản tin. Nếu múi 

giờ được xác định cụ thể, thì múi giờ sẽ được sử dụng trong bản tin như là múi giờ mặc định. 

Lưu ý: Trường dữ liệu này là trường dữ liệu bắt buộc trong phiên bản 2.4. Các bản tin được 

định nghĩa ở các phiên bản trước phiên bản 2.4 không quy định bắt buộc đối với giá trị của trường dữ 

liệu này. Việc sử dụng trường dữ liệu này hỗ trợ việc tương thích ngược với các phiên bản trước. 

2.14.9.8 MSH-8   Bảo mật    (ST)   00008  

Định nghĩa: Trong một vài ứng dụng HL7, trường dữ liệu này được sử dụng để triển 

khai các tính năng bảo mật. Việc sử dụng trường dữ liệu này chưa được cụ thể hóa. 

2.14.9.9 MSH-9   Loại bản tin    (MSG)   00009  

Thành phần dữ liệu:  <Message Code (ID)> ^ <Trigger Event (ID)> ^ <Message Structure (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại bản tin, sự kiện kích hoạt và mã cấu trúc bản 

tin cho bản tin. 

Tham khảo Bảng HL7 0076 – Loại bản tin trong chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị phù hợp cho mã loại bản tin. Bảng này chứa các giá trị chẳng hạn như ACK, ADT, ORM, 

ORU, vv. 

Tham khảo Bảng HL7 0003 – Loại sự kiện trong chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị phù hợp cho sự kiện kích hoạt. Bảng này chứa các giá trị như A01, O01, R01, vv. 

Tham khảo Bảng HL7 0354 – Cấu trúc bản tin trong chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị phù hợp cho cấu trúc bản tin. Bảng này chứa các giá trị như ADT_A01, ORU_R01, 

SIU_S12, vv. 

Hệ thống nhận sử dụng trường dữ liệu này để nhận biết các phân đoạn dữ liệu, ứng 

dụng nhằm định hướng bản tin. Đối với các truy vấn nhất định, có thể có nhiều hơn một loại 

sự kiện phản hồi, thành phần dữ liệu thứ hai có thể, trong bản tin phản hồi, cho biết loại sự 

kiện phản hồi khác nhau. Tham khảo thảo luận việc hiển thị các loại truy vấn khác nhau trong 

chương 5. 

2.14.9.10 MSH-10   Mã ID điều khiển bản tin    (ST)   00010  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số hoặc định danh khác nhằm xác định bản 

tin duy nhất. Hệ thống nhận sao chép mã định danh này và gửi lại hệ thống nhận trong phân 

đoạn phản hồi bản tin (MSA). 

2.14.9.11 MSH-11   Mã ID xử lý    (PT)   00011  

Thành phần dữ liệu:  <Processing ID (ID)> ^ <Processing Mode (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để quyết định phương thức xử lý bản tin 

như định nghĩa trong các quy tắc xử lý ứng dụng HL7 (tầng thứ 7) 

2.14.9.12 MSH-12   ID phiên bản   (VID)   00012  

Thành phần dữ liệu:  <Version ID (ID)> ^ <Internationalization Code (CWE)> ^ <International Version ID 

(CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho mã quốc tế hóa (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho ID phiên bản quốc tế (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này phải phù hợp phiên bản với hệ thống nhận nhằm bảo 

đảm bản tin được xử lý chính xác. Bắt đầu từ phiên bản 2.3.1, trường dữ liệu này có thêm 02 

thành phần dữ liệu “quốc tế hóa” bổ sung, hỗ trợ việc sử dụng bởi các chi nhánh HL7 quốc tế. 

<Mã quốc tế> là loại dữ liệu CE (sử dụng các mã quốc gia ISO phù hợp) trình bày chi nhánh 

HL7. <Mã phiên bản nội bộ> được sử dụng nếu chi nhánh HL7 có nhiều hơn một phiên bản 

‘nội địa’ liên quan đến một phiên bản US. <Mã phiên bản quốc tế> là loại dữ liệu CE, bảng 

giá trị khác nhau cho mỗi chi nhánh HL7. Tham khảo Bảng HL7 0104 – Mã phiên bản trong 

chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị phù hợp. 

2.14.9.13 MSH-13   Số thứ tự    (NM)   00013  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này không rỗng cho biết giao thức số thứ tự được sử dụng. 

Trường dữ liệu số này tự động tăng thêm 1 cho các giá trị tiếp theo. 

2.14.9.14 MSH-14   Con trỏ tiếp tục    (ST)   00014  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để định nghĩa việc tiếp tục theo các 

phương pháp ứng dụng cụ thể. 

Giá trị của trường dữ liệu này chỉ được bên gửi xác định giá trị cho bản tin phân mảnh. 

2.14.9.15 MSH-15   Mã phản hồi chấp nhận    (ID)   00015  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định điều kiện mà phản hồi chấp nhận là bắt buộc 

khi trả về bản tin phúc đáp. Yêu cầu bắt buộc đối với chế độ phản hồi nâng cao. Tham khảo 

Bảng HL7 0155 – Các điều kiện phản hồi chấp nhận/ứng dụng trong chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị phù hợp. 

2.14.9.16 MSH-16   Loại phản hồi ứng dụng    (ID)   00016  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các điều kiện mà phản hồi ứng dụng là bắt buộc 

khi trả về bản tin phúc đáp. Yêu cầu bắt buộc đối với chế độ phản hồi nâng cao. 

Tham khảo Bảng HL7 0155 - Các điều kiện phản hồi chấp nhận/ứng dụng trong 

chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị phù hợp đối với MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận 

và MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng.  
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Lưu ý: Nếu trường dữ liệu MSH-15-Loại phản hồi chấp nhận và MSH-16-Loại phản hồi ứng dụng 

không xuất hiện (hoặc có giá trị rỗng), thì các quy tắc chế độ phản hồi cơ bản được sử dụng. 

2.14.9.17 MSH-17   Mã quốc gia    (ID)   00017  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa quốc gia nơi bản tin gửi đi. Trường dữ liệu này 

sẽ được sử dụng chủ yếu để xác định các thành phần dữ liệu mặc định, chẳng hạn như mệnh 

giá tiền tệ. Các giá trị được sử dụng từ ISO 3166 4. Bảng ISO 3166 có 03 loại định dạng mã 

quốc gia: HL7 sử dụng định dạng 03 ký tự (ký tự bảng chữ cái) quy định cho mã quốc gia. 

Tham khảo Bảng mở rộng 0399 – Mã quốc gia trong chương 2C, các bảng mã, với các 

mã 03 ký tự như định nghĩa trong ISO 3166-1.  

2.14.9.18 MSH-18   Bộ ký tự   (ID)   00692  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin bộ ký tự cho toàn bộ bản tin. Tham 

khảo Bảng HL7 0211 – Các bộ ký tự thay thế trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

phù hợp.  

Bản tin HL7 sử dụng trường dữ liệu MSH-18-Bộ ký tự để chỉ rõ bộ ký tự sử dụng 

trong bản tin. Các giá trị hợp lệ cho trường dữ liệu này được liệt kê cụ thể trong Bảng HL7 

0211-Các bộ ký tự thay thế. Trường dữ liệu MSH-18-Bộ ký tự có thể được để trống, hoặc 

chứa một hoặc nhiều giá trị được ngăn cách bởi ký tự ngăn cách lặp lại. Nếu trường dữ liệu 

này để trống, bộ ký tự được sử dụng mặc định là bộ ký tự 7-bit ASCII, bắt đầu từ số 0 đến số 

127 hệ thập phân (số thập lục phân từ 00 đến 7F). Giá trị mặc định của trường dữ liệu có thể 

có giá trị cụ thể như mã ASCII. 

Nhiều hơn một bộ ký tự có thể được sử dụng trong một bản tin. Sự xuất hiện đầu tiên, 

nếu được cung cấp, trong trường dữ liệu MSH-18 SẼ cho biết mã hóa mặc định của bản tin. 

Sự xuất hiện lần thứ hai tiếp theo trong trường dữ liệu MSH-18-bộ ký tự được sử dụng để cụ 

thể các bộ ký tự được sử dụng bổ sung. 

Các lặp lại của trường dữ liệu này cho biết các bộ ký tự khác nhau sẽ chỉ được áp dụng 

cho các trường dữ liệu với loại dữ liệu FT, ST và TX. Tham khảo mục 2.7.3 “Các chuỗi 

escape hỗ trợ nhiều bộ ký tự”. 

Bấy kỳ hệ thống mã hóa nào, byte đơn hoặc nhiều byte, có thể được chỉ định là ký tự 

mã hóa mặc định trong trường dữ liệu MSH-18-Bộ ký tự. Nếu mã hóa mặc định khác với mã 

hóa 7-bit ASCII, các địa điểm triển khai sẽ tài liệu hóa việc sử dụng này trong hồ sơ chuẩn 

hóa động hoặc trong thỏa thuận triển khai. Điều này thực sự mang lại  hiệu quả đặc biệt trong 

quá trình thúc đẩy việc liên thông giữa các quốc gia thuộc các chi nhánh HL7 khác nhau, 

trong khi hạn chế số lượng thử nghiệm bắt buộc phải xác định mã hóa của một bản tin. 

Bằng việc sử dụng các chức năng ngôn ngữ sẵn có cho việc thao tác chuỗi và ký tự, 

các phân tích cú pháp và ứng dụng không cần quan tâm đến bộ ký tự sử dụng là một hoặc hai 

byte, áp dụng cho toàn bộ bản tin. Việc sử dụng các chức năng sẵn có để trích xuất ký tự thứ 

tư sẽ mang lại ký tự ngăn cách trường dữ liệu, bất chấp bộ mã hóa. Nói một cách khác, nếu 

phân tích cú pháp tìm thấy tại byte thứ tư, thì nó giới hạn các bộ ký tự một byte, bắt đầu từ 

byte thứ tư sẽ chứa các ký tự thấp hơn 8 bit trong hệ thống mã hóa hai byte. 

                                                           
4   Đã sẵn sàng từ ISO 1 Rue de Varembe, Case Postale 56, CH 1211, Geneve, Thụy sỹ 
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Lưu ý: Khi mô tả các quy tắc mã hóa, tiêu chuẩn này luôn luôn phát biểu về vị trí ký tự, không phải 

là phần bù của byte. Tương tự như vậy, việc so sánh sẽ được thực hiện theo các giá trị ký tự, không 

thực hiện theo kích thước byte tương ứng. Vì lý do này, các ký tự ngăn cách sẽ luôn luôn được trình 

bày theo bộ ký tự tiêu chuẩn ASCII 7-bit, bất chấp bộ ký tự thực sự đang được sử dụng, để việc tìm 

kiếm ký tự CR (ký tự xuống hàng) có thể được thực hiện. 

a) Nếu trường dữ liệu không có giá trị, bộ ký tự một byte (ASCII (“ISO IR6”)) sẽ là bộ 

ký tự mặc định. Không bộ ký tự nào khác được phép sử dụng trong bản tin. 

b) Nếu trường dữ liệu lặp lại, nhưng thành phần dữ liệu đầu tiên là RỖNG (nghĩa là 

không có giá trị hoặc để trống), thì bộ ký tự một byte ASCII (“ISO IR6”) sẽ là bộ ký tự mặc 

định. 

c) Các thành phần dữ liệu còn lại tiếp theo (nghĩa là từ thành phần dữ liệu lặp lại lần 

thứ 2..n) là các bộ ký tự thay thế có thể được sử dụng. 

Độc giả đọc thêm những tài liệu tham khảo sau đây thông tin cơ bản về các bộ ký tự và 

mã hóa 

Báo cáo kỹ thuật Unicode #17 – Mô hình mã hóa ký tự 

(http://www.unicode.org/unicode/reports/tr17/). 

Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) 1.0 (Phiên bản thứ hai), mục F tìm kiếm tự động 

của các mã hóa ký tự (http://www.w3.org/TR/REC-xml#sec-guessing). 

2.14.9.18.1 Các ngôn ngữ định dạng chữ cái khác tiếng Anh 

Sự xuất hiện lần đầu tiên của trường dữ liệu MSH-18-Bộ ký tự có thể tham chiếu đến 

một bộ ký tự khác bộ ký tự ASCII 7-bit. Các ngôn ngữ định dạng chữ cái phương Tây khác 

với tiếng Anh được cung cấp trong ISO 8859 chuỗi các mã hóa ký tự. Ví dụ, nếu trường dữ 

liệu MSH-18-Bộ ký tự có giá trị 8859/1, bộ ký tự ISO cho biết “ASCII 8-bit” được dùng 

trong bản tin. Mã hóa này bao gồm các giá trị từ 0 đến 127 số thập phân (từ 00 đến 7F số thập 

lục phân) và bao gồm thêm các giá trị từ 128 đến 255 số thập phân (từ 80 đến FF số thập lục 

phân). Các giá trị sau bao gồm các chữ cái Latin có dấu được sử dụng phổ biến trong các 

ngôn ngữ Tây Âu và các giá trị biểu tượng ký hiệu chẳng hạn như đánh dấu đoạn văn (¶) và 

biểu tượng thương hiệu (™). 

Các bộ ký tự ISO khác trong chuỗi 8859 là các bộ ký tự phi Latin. Ví dụ, MSH-18-Bộ 

ký tự có thể có giá trị 8859/2 cho biết mã hóa ký tự mặc định được sử dụng ở Tây Âu, trong 

khi 8859/6 cho biết việc sử dụng bảng chữ cái Ả Rập. 

Các bộ ký tự ASCII và ISO đều cho phép đặc tả bất kỳ ký tự nào bằng một byte. 

2.14.9.18.2 Các ngôn ngữ không có định dạng chữ cái 

Bảng HL7 0211 bao gồm các giá trị cho các ngôn ngữ không sử dụng các ký tự là chữ 

cái. Bảng này bao gồm các ngôn ngữ có chữ viết tượng hình, chẳng hạn như bộ ký tự tượng 

hình Nhật Bản được ký hiệu là ISO IR87. 

Bảng HL7 0211 không cung cấp thông tin cụ thể một số hệ thống mã hóa không có 

định dạng chữ cái. Một trong những hệ thống mã hóa này là bộ ký tự Trung Quốc cổ, CNS 

http://www.unicode.org/unicode/reports/tr17/
http://www.w3.org/TR/REC-xml#sec-guessing
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11643, được dùng tại Đài Loan. Bộ ký tự này cũng được mã hóa theo tiêu chuẩn Unicode, là 

một giá trị có trong bảng HL7 0211. 

Tiêu chuẩn Unicode (được phối hợp với ISO 10646) cho phép đặc tả các ký tự nhiều 

byte với nhiều giá được bố trí trong khoảng rộng hơn bộ ký tự một byte ASCII hoặc ISO. 

Unicode phiên bản 3.1 (http://www.unicode.org) bao gồm hầu hết 100,000 ký tự, với các bộ 

ký tự tượng hình như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là các giá trị phù hợp để 

người triển khai sử dụng trong việc mã hóa các bản tin, ví dụ đáp ứng cho việc sử dụng cả hai 

loại ký tự định dạng chữ cái và ký tự tượng hình.  

Các hệ thống mã hóa tượng hình không giới hạn các ký tự trong kích thước một byte. 

Unicode kết hợp ba loại định dạng mã hóa cho phép việc sử dụng nhiều byte để mã hóa bản 

tin. Định đạng mã hóa Unicode linh hoạt nhất là UTF-8, sử dụng các bit thứ tự cao để đặc tả 

số lượng byte (từ 01 đến 06) được sử dụng để mã hóa cho mỗi ký tự. 

Quan trọng hơn, Unicode UTF-8 kết hợp với bộ ký tự ASCII 7-bit như là các mã hóa 

một byte. Điều này có nghĩa là một bản tin được mã hóa theo ASCII 7-bit có thể được gửi đến 

một hệ thống sử dụng Unicode UTF-8 mà không cần phải chỉnh sửa. 

2.14.9.19 MSH-19   Ngôn ngữ chính của bản tin    (CWE)   00693  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về ngôn ngữ chính của bản tin. Các mã 

được lấy từ ISO 639. 

2.14.9.20 MSH-20   Lược đồ xử lý bộ ký tự thay thế    (ID)   01317 () 

Định nghĩa: Khi bất kỳ bộ ký tự thay thế nào được sử dụng (cụ thể hóa trong lặp lại lần 

hai của trường dữ liệu MSH-18-Bộ ký tự) và nếu nhu cầu cần có bất kỳ lược đồ xử lý cụ thể, 

thành phần dữ liệu này được dùng để đặc tả lược đồ sử dụng, theo Bảng HL7 0356 – Lược đồ 

xử lý bộ ký tự thay thế được định nghĩa trong chương 2C, các bảng mã.  

2.14.9.21 MSH-21   Định danh hồ sơ bản tin    (EI) 01598  

Thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID 

Type (ID)> 

Định nghĩa: Các địa điểm triển khai có thể sử dụng trường dữ liệu này để khẳng định 

sự tuân thủ, hoặc tham chiếu, một hồ sơ bản tin. Các hồ sơ bản tin chứa các mô tả chi tiết về 

ngữ pháp, cú pháp và việc sử dụng một bản tin hoặc bộ các bản tin cụ thể. Tham khảo mục 

2B, “Các hồ sơ sử dụng bản tin hợp chuẩn”. 

Việc lặp lại trường dữ liệu này cho phép tạo và đặt tên các hồ sơ bản tin linh hoạt hơn. 

Việc sử dụng thông tin lặp lại, trường dữ liệu này có thể xác định một bộ các hồ sơ bản tin mà 

bản tin phải tuân thủ. Ví dụ, thông tin lặp lại đầu tiên có thể tham chiếu đến hồ sơ bản tin của 

http://www.unicode.org/
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nhà phân phối. Thông tin lặp lại thứ hai có thể tham chiếu đến hồ sơ tương thích của nhà phân 

phối khác hoặc phiên bản sau của hồ sơ nhà phân phối đầu tiên. 

Kể từ phiên bản 2.5, hồ sơ bản tin HL7 xác định rõ việc có thể được sử dụng cho các 

hệ thống công bố/đăng ký và/hoặc yêu cầu phù hợp. Tham khảo mục 2.B.1.1 “Định danh hồ 

sơ bản tin” và 2.B.1.2 “Các chủ đề về hồ sơ bản tin công bố/đăng ký” về thông tin chi tiết các 

định danh hồ sơ bản tin. Tham khảo mục 2.B.4.1 “Định danh định nghĩa tĩnh” và 2.B.4.2 “các 

chủ đề định nghĩa công bố/đăng ký tĩnh” về thông tin chi tiết của các định danh định nghĩa 

tĩnh. 

Trước phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được gọi là ID trạng thái hợp chuẩn. Đối với 

việc tương thích ngược, ID trạng thái hợp chuẩn có thể được sử dụng tại đây. Ví dụ, việc sử 

dụng các trạng thái hợp chuẩn trình bày trong chương 5 “Truy vấn”. 

2.14.9.22 MSH-22   Tổ chức chịu trách nhiệm gửi    (XON)   01823  

Thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ 

<Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier 

(ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sơ y tế cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tổ chức khởi tạo và chịu trách nhiệm về nội dung của bản tin 

Hiện tại, phân đoạn MSH cung cấp các trường dữ liệu truyền tải cả thông tin ứng dụng 

và đơn vị gửi/nhận (trường dữ liệu MSH.3 – MSH.6). Tuy nhiên, các cấp độ này của tổ chức 

không cần thiết phải liên quan đến hoặc ngụ ý là một thực thể có tính pháp lý chẳng hạn như 

một tổ chức doanh nghiệp. Như vậy, các đối tượng pháp lý (các tổ chức) có thể chia sẻ một cơ 

quan dịch vụ, với các định danh về ứng dụng và đơn vị tương đồng. Cấp độ chi tiết khác là 

bắt buộc để phân định các tổ chức khác nhau sử dụng cùng cơ quan dịch vụ. 

Vì vậy, trường dữ liệu tổ chức chịu trách nhiệm gửi cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh 

từ cấp độ ứng dụng cho đến cấp độ nghiệp vụ tổng thể. Tổ chức doanh nghiệp là một đối 

tượng pháp lý chịu trách nhiệm về nội dung của bản tin. 

Trường hợp #1: Hệ thống trung tâm chịu trách nhiệm lưu trữ và giám sát thông tin 

bệnh truyền nhiễm thực thi giao thức xác thực nghiêm ngặt với các ứng dụng bên ngoài đã 

được chứng thực cho phép truy cập vào cơ sở thông tin của hệ thống. Để cho phép trao đổi 

bản tin, hệ thống trung tâm quy định rằng các ứng dụng bên ngoài phải cung cấp định danh 

của tổ chức doanh nghiệp gửi bản tin (tổ chức chịu trách nhiệm gửi), tổ chức này sẽ gửi bản 
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tin đến (tổ chức chịu trách nhiệm nhận, trong trường hợp này là “chủ sở hữu” của hệ thống 

bệnh truyền nhiễm), địa chỉ mạng của bản tin khởi tạo (địa chỉ mạng gửi), địa chỉ mạng của 

nơi bản tin được chuyển đến (địa chỉ mạng nhận). Tổ chức chịu trách nhiệm yêu cầu việc xác 

thực thông tin này cho việc bảo vệ thông tin lưu trữ trong hệ thống bệnh truyền nhiễm do tính 

chất nhạy cảm của thông tin chứa trong nó. 

2.14.9.23 MSH-23   Tổ chức chịu trách nhiệm nhận    (XON)   01824  

Thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ 

<Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier 

(ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sở y tế cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Tổ chức doanh nghiệp dự kiến là nơi nhận bản tin và chịu trách nhiệm cho 

các tác động trên dữ liệu được truyền tải bởi giao dịch. 

Trường dữ liệu có sự biện minh tương tự như trường dữ liệu chịu trách nhiệm gửi 

ngoại trừ trong vai trò của tổ chức chịu trách nhiệm nhận. Tổ chức nhận có trách nhiệm pháp 

lý nhằm tác động vào thông tin trong bản tin. 

Tham khảo trường dữ liệu MSH-22 ở trên cho trường hợp sử dụng. 

2.14.9.24 MSH-24   Địa chỉ mạng gửi    (HD)   01825  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của vị trí mạng nơi mà bản tin được gửi đi. Được xác định bởi 

OID hoặc chuỗi văn bản (VD, URI). Độc giả tham khảo “Báo cáo từ nhóm kế hoạch kết hợp 

W3C/IETF URI: Các định danh tài nguyên thống nhất (URIs), URLs và các tên tài nguyên 

thống nhất (URNs): Giải thích và khuyến nghị” 5. 

Tương tự như tổ chức chịu trách nhiệm gửi/nhận, địa chỉ mạng gửi cung cấp một bức 

tranh chi tiết về nguồn gốc của bản tin. Thông tin này thuộc tầng thấp hơn tầng ứng dụng, 

nhưng thường hữu ích/cần thiết cho quá trình điều hướng và xác định mục tiêu. Trường dữ 

liệu này sẽ chỉ được công bố khi giao thức truyền thông cơ bản không hỗ trợ việc xác định 

các vị trí mạng gửi. 

                                                           
5  Địa chỉ URI là: http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt. Lưu ý: Tất cả các tài liệu IETF đã có sẵn trực tuyến, và các tài liệu RFCs đã sẵn sàng trên 

trang thông tin điện tử  này. 

http://www.ietf.org/rfc/rfc3305.txt
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Sự thống nhất về các giá trị cụ thể và việc sử dụng phải được các bên tham gia trao đổi 

bản tin chấp thuận. Trường hợp sử dụng: Bác sỹ Hippocrates làm việc cho “phòng khám sức 

khỏe tốt” (đơn vị gửi) với máy tính xách tay chạy ứng dụng XYZ (ứng dụng gửi). Ông ấy cần 

liên lạc với hệ thống dược của tỉnh. Ông ấy kết nối vào mạng và được gán cho một địa chỉ 

mạng. Sau đó, ông ta gửi một bản tin đến hệ thống dược, hệ thống dược sẽ phản hồi lại cho 

ông ta. Bởi vì giao thức mạng cơ bản không có chỗ để truyền thông các địa chỉ mạng của bên 

gửi và bên nhận, vì vậy nó yêu cầu các địa chỉ này phải hiện diện tại một vị trí được biết đến 

trong bản tin. 

Nhiều bác sỹ có thể sử dụng ứng dụng XYZ. Hơn nữa, địa chỉ mạng được gán cho máy 

tính xách tay có thể thay đổi với mỗi lần kết nối mạng. Điều này có nghĩa là không có mối 

quan hệ 1..1 giữa mỗi đơn vị hoặc ứng dụng và địa chỉ mạng. 

MSH||RX|GHC|||||OMP^O09^OMP_O09||||||||||||||||05782| 

Ví dụ 1: Phòng khám vệ tinh Lone Tree Island truyền tải một thông báo của việc đăng 

ký bệnh nhân đến các bệnh viện và tổ chức y tế cộng đồng tuyến trên. Giao thức truyền thông 

không hỗ trợ định danh vị trí mạng gửi, vì vị trí mạng gửi được định danh trong bản tin bằng 

việc sử dụng định danh mạng nghiệp vụ diện rộng của nó “HNO2588” 

MSH||Reg|Lone|||||ADT^A04^ADT_A04||||||||||||||||HN02588| 

Ví dụ 2: Phòng khám vệ tinh Stone Mountain truyền tải một thông báo về đăng ký 

bệnh nhân đến các bệnh viện và tổ chức y tế cộng đồng tuyến trên. Vị trí mạng gửi được xác 

định bằng việc sử dụng URI của nó. 

MSH||Reg|Stone|||||ADT^A04^ADT_A04|||||||||||||||| ^ftp://www.goodhealth.org/somearea/someapp^URI| 

Ví dụ 3: Phòng khám vệ tinh Three Rivers truyền tải một thông báo về việc đăng ký 

bệnh nhân đến các bệnh viện và tổ chức y tế cộng đồng tuyến trên. Vị trí mạng gửi được xác 

định bằng việc sử dụng địa chỉ IP phiên bản 4, cổng 5123 tại nút mạng 25.152.27.69. Ví dụ 

sau cho biết phương thức trình bày một cổng và địa chỉ DNS sử dụng HD như kế hoạch. 

MSH||Reg|TRC||||| ADT^A04^ADT_A04||||||||||||||||5123^25.152.27.69^DNS| 

Ví dụ 4: phòng khám Bayview truyền tải một thông báo về việc đăng ký bệnh nhân 

đến các bệnh viện và tổ chức y tế cộng đồng tuyến trên. Vị trí mạng gửi được xác định bằng 

việc sử dụng “4086::132:2A57:3C28” địa chỉ IP phiên bản 6 của nó. 

MSH||REG|BAY||||| ADT^A04^ADT_A04||||||||||||||||^4086::132:2A57:3C28^IPv6| 

2.14.9.25 MSH-25   Địa chỉ mạng nhận    (HD)   01826  

Thành phần dữ liệu:  <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh của vị trí mạng nhận bản tin đến. Được xác định bằng một OID 

hoặc chuỗi văn bản (VD, URL) 

Thông tin này tương tự như địa chỉ mạng gửi, tuy nhiên trong vai trò là bên nhận. 

Trường dữ liệu này chỉ được công bố khi giao thức truyền thông cơ bản không hỗ trợ 

việc xác định vị trí mạng nhận. 
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2.14.10 NTE - Phân đoạn ghi chú và các ý kiến 

Phân đoạn NTE được định nghĩa để đưa vào các bản tin được định nghĩa trong các 

chương khác. Đây là một phân đoạn phổ biến hỗ trợ việc gửi các ghi chú và ý kiến. 

Nhóm làm việc định nghĩa ý nghĩa của phân đoạn NTE trong tình huống của các bản 

tin theo từng chương. Đối với mỗi phân đoạn NTE, việc mô tả trong bảng thuộc tính của các 

bản tin sẽ bao gồm thông tin cho biết mối quan hệ với phân đoạn NTE, ví dụ “Các ghi chú và 

ý kiến cho phân đoạn PID” 

Bảng thuộc tính HL7 – NTE – Các ghi chú và ý kiến 

SỐ TT Độ dài 
Đội dài 

hợp 
chuẩn 

Loại dữ 
liệu 

Tùy 
chọ

n 

Lặp 
lại/Số 

lần 

Mã số 
bảng 

Mã số hạng 
mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   SI O   00096 ID thiết lập - NTE 

2 1..1  ID O  0105 00097 Nguồn của ý kiến 

3   FT O Y  00098 Ý kiến 

4   CWE O  0364 01318 Loại ý kiến 

5   XCN O   00224 Cá nhân Nhập 

6   DTM O   00661 Ngày/Giờ nhập 

7   DTM O   01004 Ngày bắt đầu có hiệu lực 

8   DTM O   02185 Ngày hết hạn 

2.14.10.0  

2.14.10.1 NTE-1   ID thiết lập - NTE   (SI)   00096  

Định nghĩa: Trường dữ liệu có thể được sử dụng trong bản tin bao gồm nhiều phân 

đoạn NTE. Số thứ tự của chúng phải được mô tả trong định nghĩa ứng dụng bản tin. 

2.14.10.2 NTE-2   Nguồn của ý kiến    (ID)   00097  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng khi nguồn của ý kiến phải được xác 

định. Bảng này có thể được mở rộng nội bộ trong quá trình triển khai. Tham khảo Bảng HL7 

0105 – Nguồn của ý kiến trong chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị phù hợp. 

2.14.10.3 NTE-3   Ý kiến    (FT)   00098  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ý kiến trong phân đoạn 

Lưu ý: Kể từ phiên bản 2.2, trường dữ liệu này sử dụng loại dữ liệu FT thay vì TX. Trừ khi không có 

sự khác biệt giữa loại dữ liệu FT khi không nhúng bất kỳ lệnh định dạng nào và loại dữ liệu TX, việc 

thay đổi này đảm bảo việc tương thích ngược với các phiên bản trước. 

2.14.10.4 NTE-4   Loại ý kiến    (CWE)   01318  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70105
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70364
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một giá trị để xác định loại văn bản ý kiến được 

gửi đi trong một bản ghi ý kiến cụ thể. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0364 – Loại ý 

kiến trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất  

Lưu ý: Trường dữ liệu tồn tại trong bản ghi NTE xác định nguồn của ý kiến (VD, hệ thống phụ trợ, 

đặt chỗ, khác). Tuy nhiên một vài ứng dụng cần hỗ trợ thêm loại văn bản ý kiến (VD, các hướng dẫn, 

lý do, lời bình luận, khác). Một phân đoạn NTE khác có thể được sử dụng cho mỗi loại ý kiến (VD, 

các hướng dẫn ở một NTE và lời bình luận ở một NTE khác) 

2.14.10.5 NTE-5   cá nhân nhập   (XCN)   00224  

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and 

Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type 

Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  (ST)> ^ <Security 

Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

(ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho thể chế cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan hoặc bộ cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của người đóng vai trò chính nhập ý 

kiến vào trong ứng dụng. Nó cung cấp một dấu vết kiểm tra trong trường hợp ý kiến được 

nhập vào không chính xác và bộ phận khác cần làm rõ ý kiến. Bằng sự thống nhất nội bộ, 

thành phần số ID hoặc tên có thể được bỏ qua. 

2.14.10.6 NTE-6   Ngày/giờ nhập    (DTM)   00661  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà ý kiến được nhập vào ứng dụng 

2.14.10.7 NTE-7   Ngày bắt đầu có hiệu lực    (DTM)   01004  

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa ngày ý kiến bắt đầu có hiệu lực 

2.14.10.8 NTE-8   Ngày hết hiệu lực    (DTM)   02185  

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa ngày ý kiến hết hiệu lực. 

2.14.11 OVR – Phân đoạn ghi đè 

Định nghĩa: Phân đoạn này cho phép bên gửi phủ quyết cụ thể các quy tắc nghiệp vụ 

của ứng dụng nhận nhằm mục tiêu tiếp tục xử lý các bản tin bị từ chối hoặc bỏ qua. 

Trong nhiều tình huống, các quy tắc nghiệp vụ sẽ được thiết lập như các hướng dẫn 

liên quan đến chăm sóc bệnh nhân. Trong một số tình huống nó sẽ mang lại lợi ích tốt hơn 

cho bệnh nhân nhằm phá vỡ các nguyên tắc này. Trong một số trường hợp khác, các quy tắc 

nghiệp vụ có thể tồn tại để hỗ trợ các luồng xử lý thông thường, nhưng chúng có thể bị bỏ qua 

trong các trường hợp đặc biệt. Phân đoạn này được liên kết đến những thay đổi theo đề xuất 

của phân đoạn ERR khi cố gắng đầu tiên để xử lý một giao dịch vi phạm quy tắc nghiệp vụ có 

thể là kết quả lỗi phải được ghi đè. Phân đoạn ERR cung cấp một cơ chế để xác định các lỗi 

có thể cho phép ghi đè, cũng như cho phép các mã ghi đè. 

Trường hợp sử dụng #1: Một bệnh nhân vừa nhận được đơn thuốc với thời gian 30 

ngày và nhận được tổng số thuốc từ nhà thuốc. Trong khi ở nhà bệnh nhân vô tình làm đổ lọ 

chứa thuốc và làm hỏng một số lượng thuốc đáng kể trong toa thuốc. Bệnh nhân trở lại nhà 

thuốc và giải thích tình huống với nhân viên nhà thuốc. Nhân viên nhà thuốc xin ý kiến tư vấn 

của dược sỹ quản lý nhà thuốc. Nhận biết tình huống của bệnh nhân, dược sỹ quyết định ghi 

đè quy tắc nghiệp vụ cấp phát số lượng thuốc cho toa thuốc không được vượt quá số lượng 

thuốc được kê. Trong việc ghi lại quyết định, nhân viên nhà thuốc chỉ rõ loại ghi đè là “Cấp 

lại trong trường hợp đặc biệt” và mã ghi đè, hoặc là nguyên nhân cho việc ghi đè, là “Bị hư 

hỏng”. Nhân viên cũng cung cấp ý kiến ghi đè nhằm cung cấp giải trình tình huống cho việc 

tham chiếu trong tương lai. Trong khi ghi lại quyết định, ID người sử dụng của nhân viên nhà 

thuốc sẽ được lưu trữ tự động trong trường dữ liệu “Ghi đè được ghi lại bởi – Override 

Recorded By”. ID của dược sỹ cũng được lưu trữ lại trong trường dữ liệu “Người cung cấp 

chịu trách nhiệm ghi đè – Override Responsible Provider”. 
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Trường hợp sử dụng #2: Một bệnh viện mong muốn gửi một hóa đơn đến người bảo 

hiểm được cung cấp bởi chế độ bảo hiểm thứ hai. Hóa đơn được gửi đi hơn một tuần sau khi 

sử dụng dịch vụ nằm ngoài chế độ bảo hiểm thông thường. Người bảo hiểm bị từ chối hóa 

đơn. Tuy nhiên, người nộp có một loại ghi đè là “nộp muộn” cũng với mã ghi đè cho biết 

hóa đơn này sẽ được chi trả sau bởi người chi trả chính. Chế độ bảo hiểm thứ hai kiểm tra 

nguyên nhân ghi đè và chấp nhận hóa đơn. 

Ghi chú sử dụng: Phân đoạn ghi đè sẽ hiện diện trong các bản tin có chứa các thông tin 

kích hoạt việc ghi đè các quy tắc nghiệp vụ. Thuộc tính của phân đoạn là tùy chọn (bạn không 

nên lúc nào cũng cần phải ghi đè các quy tắc nghiệp vụ) và được lặp lại trong tình huống có 

nhiều quy tắc nghiệp vụ cần được ghi đè trong cùng khoảng thời gian. Hội đồng có thể cung 

cấp các giá trị đề xuất cho các loại ghi đè hoặc mã cho việc sử dụng phân đoạn ORV trong 

các bản tin. 

Vì dụ sau đây cho biết tình huống sử dụng phân đoạn OVR trong bản tin cấp phát 

thuốc (RDS_O13): 

MSH PID PV1 {ORC RXE {RXR} RXD {RXR} <RXC> <NTE> <FT1> <OVR>} 

Bảng thuộc tính HL7 – OVR – Phân đoạn ghi đè 

SỐ TT Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọ

n 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE O  0518 01829 Loại ghi đè quy tắc nghiệp vụ 

2   CWE O  0521 01830 Mã ghi đè quy tắc nghiệp vụ 

3  200# TX O   01831 Ý kiến ghi đè 

4   XCN O   01832 Người nhập ghi đè 

5   XCN O   01833 Người ủy quyền ghi đè 

2.14.11.0  

2.14.11.1 OVR-1   Loại ghi đè quy tắc nghiệp vụ    (CWE)   01829  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định loại ghi đè quy tắc nghiệp vụ nào được sử dụng. Tham khảo 

Bảng người dùng định nghĩa 0518 – Loại ghi đè trong chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị đề xuất. Giả định rằng một ứng dụng cung cấp cho người dùng cuối khả năng ghi đè các 

quy tắc nghiệp vụ, phương thức truyền thông quy tắc nghiệp vụ nào bị ghi đè. 

file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70518
file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70521
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2.14.11.2 OVR-2   Mã ghi đè quy tắc nghiệp vụ    (CWE)   01830  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Chỉ rõ nguyên nhân ghi đè quy tắc nghiệp vụ. Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0521 – Mã ghi đè trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

Nếu người sử dụng được phép ghi đè các quy tắc nghiệp vụ trong một ứng dụng, người 

dùng sẽ được yêu cầu cung cấp một lý do quy tắc bị ghi đè. Trường dữ liệu mã ghi đè trong 

phân đoạn này sẽ cung cấp cơ chế truyền tải lý do được mã hóa. 

2.14.11.3 OVR-3   Ý kiến ghi đè    (TX)   01831  

Định nghĩa: Các ý kiến bổ sung mô tả chi tiết tình huống ghi đè 

Khi ghi đè một quy tắc nghiệp vụ trong một tình huống cụ thể yêu cầu cần có một giải 

trình cho hành động ghi đè. Trường dữ liệu các ý kiến ghi đè cho phép người dùng cung cấp 

thông tin cụ thể hơn dưới dạng văn bản. 

2.14.11.4 OVR-4   Ghi đè được nhập bởi    (XCN)   01832  

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and 

Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type 

Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  (ST)> ^ <Security 

Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

(ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho thể chế cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan hoặc bộ cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định rõ người dùng nhập ghi đè trên hệ thống 

Khi một quy tắc nghiệp vụ bị ghi đè, ứng dụng phải có khả năng liên kết việc ghi đè 

với người dùng tạo ra nhằm cung cấp lịch sử kiểm tra hoàn chỉnh của giao dịch, đặc biệt khi 

xảy ra nguy cơ liên quan đến việc ghi đè. Trong các tình huống bản tin ban đầu được gửi đi 

bởi khối, người dùng ghi đè có thể khác với tác giả ban đầu của bản tin. 

2.14.11.5 OVR-5   Ủy quyền ghi đè bởi    (XCN)   01833  

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and 

Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type 

Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  (ST)> ^ <Security 

Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

(ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & 

<Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value 

Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value 

Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho thể chế cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan hoặc bộ cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định rõ người cung cấp các dịch vụ y tế chấp nhận trách nhiệm nghề 

nghiệp cho việc ghi đè quy tắc nghiệp vụ. Trường dữ liệu này có thể để trống nếu người cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng chính là người nhập ghi đè. 

Trong một vài trường hợp, ghi đè quy tắc nghiệp vụ có thể được nhập bởi thư ký nhập 

liệu đại diện của một người cung cấp dịch vụ y tế chịu trách nhiệm nghề nghiệp cho việc ra 

quyết định ghi đè quy tắc. Để trình bày tình huống này, phân đoạn phải có một trường dữ liệu 

xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm cho việc ra quyết định ghi đè, ngoài việc người ghi 

đè. 

2.14.12 SFT – Phân đoạn phần mềm  

Định nghĩa: Phân đoạn này cung cấp thông tin bổ sung về sản phẩm phần mềm được 

sử dụng là ứng dụng gửi. Mục tiêu chính của phân đoạn này là dành cho việc sử dụng đặc 

trưng. Các thỏa thuận tại mỗi địa điểm triển khai cụ thể có thể có thêm công dụng bổ sung. 

Người triển khai được khuyến khích sử dụng các định danh hồ sơ (như trong mục 

2.14.9.21, “MSH-21-Định danh hồ sơ bản tin (EI) 01589”) để kiểm soát các hành vi của ứng 

dụng tiếp nhận hơn là dựa vào thông tin ứng dụng hoặc phiên bản trong phân đoạn SFT. 

Ví dụ, nếu sản phẩm phần mềm A có phiên bản 9 và 10 được triển khai tại các địa 

điểm khác nhau, thực tế là chúng sử dụng các loại bản tin khác nhau, các phân đoạn, các 

trường dữ liệu nên được phản ánh trực tiếp qua các hồ sơ bản tin (tham khảo mục 2B, “Các 

hồ sơ sử dụng bản tin hợp chuẩn”). Nếu nâng cấp từ phiên bản 10 lên phiên bản 10.1, thông 

tin này sẽ được phản ánh trong phân đoạn SFT, nhưng việc thay đổi nội dung của bản tin nên 

được thể hiện trực tiếp qua một hồ sơ hợp chuẩn mới/khác. 
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Trường hợp sử dụng: Ứng dụng mở rộng được tùy chỉnh để kết nối với một hệ thống 

lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, được biết các thuộc tính 

của gói phần mềm mở rộng, hệ thống trung tâm phải thay đổi hành vi của nó để xử lý các giao 

dịch một cách chính xác. Trong một ví dụ, ứng dụng mở rộng có thể có nhiều phiên bản cho 

một dòng sản phẩm. Chẳng hạn như, ứng dụng tập trung sẽ cần biết tên của tổ chức phân 

phối phần mềm, số phát hành phần mềm, tên sản phẩm phần mềm, và ID nhị phân của 

phần mềm để ứng dụng tập trung có thể xác định chính xác phần mềm gửi giao dịch và điều 

chỉnh hành vi của nó cho phù hợp. 

Trong quá trình chuẩn bị giao dịch để gửi đến hệ thống trung tâm, ứng dụng gửi chỉ rõ 

ngày cài đặt phần mềm và thiết lập cấu hình của phần mềm (thông tin sản phẩm phần 

mềm). Trong quá trình xử lý giao dịch, hệ thống trung tâm gặp phải lỗi. Sau khi kiểm tra các 

lỗi, ngày cài đặt và cấu hình phần mềm đã gửi bản tin, nhân viên trợ giúp có thể xác định 

được ứng dụng gửi chưa được nâng cấp với những thay đổi gần nhất. 

Trường hợp sử dụng: Trong tình huống bản tin được thao tác hoặc điều chỉnh bởi nhiều 

hệ thống, một phân đoạn lặp lại có thể được thêm vào bởi mỗi hệ thống. 

Ví dụ: 

MSH 

[{ SFT }] 

... 

Bảng thuộc tính HL7 – SFT – Phân đoạn phần mềm  

SỐ 

TT 
Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ liệu Tùy chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1   XON R   01834 Tổ chức phân phối phần mềm 

2  15# ST R   01835 Chứng nhận phiên bản hoặc mã số 

phát hành phần mềm 

3  20# ST R   01836 Tên sản phẩm phần mềm 

4  20# ST R   01837 ID nhị phân phần mềm 

5   TX O   01838 Thông tin sản phẩn phần mềm 

6   DTM O   01839 Ngày cài đặt phần mềm 

2.14.12.0  

2.14.12.1 SFT-1   Tổ chức phân phối phần mềm    (XON)   01834  

Thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ 

<Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier 

(ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho mã loại tên tổ chức (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System 

(ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> 

& <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho cơ quan/hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Thông tin định danh tổ chức của nhà phân phối phần mềm tạo ra giao dịch 

này. Mục đích của trường dữ liệu này, cùng với các trường dữ liệu còn lại của phân đoạn này, 

cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh hơn của ứng dụng gửi bản tin HL7. Trường dữ liệu tổ 

chức phân phối phần mềm sẽ cho phép định danh nhà phân phối chịu trách nhiệm duy trì ứng 

dụng. 

2.14.12.2 SFT-2   Chứng nhận phiên bản hoặc số phát hành phần mềm    (ST)   

01835  

Định nghĩa: Mã số phiên bản phần mềm cuối cùng của hệ thống gửi đã được kiểm thử 

và chấp thuận. Chứng nhận phiên bản hoặc số phát hành cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh 

của ứng dụng gửi/tiếp nhận bản tin HL7. Thông tin phiên bản thực sự quan trọng trong việc 

xác định bản phát hành chính thức của ứng dụng. Trong một vài tình huống, ứng dụng tiếp 

nhận kiểm tra tính hợp lệ của chứng nhận phiên bản hoặc số phát hành dựa vào một danh sách 

“chứng nhận” phiên bản/số phát hành của phần mềm cụ thể để xác định nếu ứng dụng gửi 

tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ theo yêu cầu của ứng dụng tiếp nhận. 

Nói một cách khác, phần mềm có thể trình diễn quá trình xử lý khác nhau dựa trên 

phiên bản của ứng dụng gửi. 

2.14.12.3 SFT-3   Tên sản phẩm phần mềm    (ST)   01836  

Định nghĩa: Tên của sản phẩm phần mềm gửi giao dịch. Thành phần chính trong định 

danh của ứng dụng là tên sản phẩm phần mềm. Đây là một mẩu thông tin chính trong việc xác 

định một ứng dụng. 

2.14.12.4 SFT-4   ID nhị phân phần mềm    (ST)   01837  

Định nghĩa: Phát hành bởi một nhà phân phối cho mỗi phiên bản phần mềm duy nhất 

để phân biệt giữa các phiên bản của cùng một phần mềm. Ví dụ, kiểm tra tổng thể. 

ID nhị phân phần mềm được phát hành cho mỗi phiên bản phần mềm duy nhất. Thông 

tin này cho biết sự khác nhau giữa các phiên bản khác nhau của cùng một phần mềm. Các ID 

chính giống nhau cho biết phần mềm giống nhau ở cấp độ nhị phân (các thiết lập cấu hình có 

thể khác nhau). 

2.14.12.5 SFT-5   Thông tin sản phẩm phần mềm    (TX)   01838  

Định nghĩa: Thông tin định danh phần mềm có thể được cung cấp bởi nhà phân phối 

phần mềm với giao dịch của chúng. Có thể bao gồm các thiết lập cấu hình, vv. 

Trường dữ liệu này chứa bất kỳ thông tin bổ sung cung cấp với giao dịch được gửi đi. 

Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích phân tích và cung cấp sự linh hoạt hơn trong 

việc xác định một phần của phần mềm. Hoàn toàn có khả năng bao gồm thông tin cài đặt hoặc 

tham số cấu hình. 

Trường dữ liệu này sẽ không được gửi đi trừ khi thực hiện phân tích. 
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2.14.12.6 SFT-6   Ngày cài đặt phần mềm    (DTM)   01839  

Định nghĩa: Ngày gửi phần mềm được cài đặt tại địa điểm triển khai đóng vai trò là 

bên gửi đi. 

Ngày cài đặt phần mềm có thể cung cấp thông tin chính về hành vi của ứng dụng và rất 

cần thiết trong việc cung cấp một bức tranh hoàn chỉnh của ứng dụng gửi. 

2.14.13 SGH – Phân đoạn tiêu đề nhóm 

Phân đoạn SGH chỉ được sử dụng khi cung cấp thông tin về cấu trúc bản tin nhằm chỉ 

rõ một nhóm phân đoạn mới bắt đầu và các phân đoạn tiếp theo sẽ được diễn giải phù hợp. 

Nó không chứa bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến bệnh nhân. 

Dự kiến rằng mỗi phân đoạn SGH sẽ đi kèm cùng với một phân đoạn SGT, như mô tả 

sau đây trong sơ đồ bản tin lý thuyết: WRP: Các báo cáo Widget 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Phản hồi bản tin  2 

[{ERR}] Phân đoạn lỗi  2 

  { --- Bắt đầu Widget   

[SGH] Phân đoạn tiêu đề nhóm  2 

  WDN Mô tả Widget  XX 

   WPN Thành phần Widget  XX 

[SGT} Phân đoạn kết thúc nhóm  2 

  } --- Kết thúc Widget   
 

Bảng thuộc tính HL7 – SGH – Phân đoạn tiêu đề nhóm 

SỐ TT Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1 4  SI R   03389 Thiết lập ID - SGH 

2  60# ST O   03390 Tên nhóm phân đoạn 

 

2.14.13.0  

2.14.13.1 SGH-1   Thiết lập ID – SGH   (SI)   03389  

Định nghĩa: Đối với nhóm phân đoạn đầu tiên được gửi đi, số thứ tự sẽ là 1; đối với 

nhóm phân đoạn thứ 2, số thứ tự sẽ là 2; vv. 

2.14.13.2 SGH-2   Tên nhóm phân đoạn    (ST)   03390  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của nhóm phân đoạn. 
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2.14.14 SGT – Kết thúc nhóm phân đoạn  

Phân đoạn SGH chỉ được sử dụng để cung cấp thông tin về cấu trúc bản tin cho quá 

trình phân tích và kiểm tra cú pháp nhằm chỉ rõ việc kết thúc nhóm phân đoạn và các phân 

đoạn tiếp theo sẽ được diễn giải phù hợp. Nó không chứa bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến 

bệnh nhân. Kết thúc nhóm phân đoạn được yêu cầu xuất hiện khi có sự xuất hiện của tiêu đề 

nhóm phân đoạn. 

Bảng thuộc tính HL7 – SGT – Kết thúc nhóm phân đoạn 

SỐ TT Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1 4  SI R   03394 Thiết lập ID – SGT 

2  60# ST O   03395 Tên nhóm phân đoạn 

2.14.14.0  

2.14.14.1 SGT-1   Thiết lập ID – SGT   (SI)   03394  

Định nghĩa: Đối với nhóm phân đoạn đầu tiên được gửi đi, số thứ tự sẽ là 1; đối với 

nhóm phân đoạn thứ 2, số thứ tự sẽ là 2; vv 

2.14.14.2 SGT-2   Tên nhóm phân đoạn    (ST)   03395  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của nhóm phân đoạn. 

2.14.15 UAC - Phân đoạn chứng nhận xác thực người dùng 

Định nghĩa:  Phân đoạn tùy chọn này cung cấp thông tin xác thực người dùng, một xác 

nhận vé dịch vụ Kerberos hoặc SAML, được sử dụng bởi hệ thống nhận để thu được dữ liệu 

nhận dạng người dùng. Tham khảo Bảng HL7 0615 – Mã chứng nhận xác thực người dùng 

trong chương 2C, các bảng mã. Nó được sử dụng khi hệ thống ứng dụng nhận yêu cầu hệ 

thống gửi cung cấp định danh người dùng cuối về trách nhiệm và truy cập vào các ứng dụng 

tương tác. Kể từ khi việc triển khai xác thực người dùng thường giới hạn khoảng thời gian 

cho việc kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin xác thực phiên, phân đoạn này không được sử 

dụng trong các ứng dụng không tương tác. 

Dữ liệu của tiêu chuẩn chứng nhận xác thực người dùng khác nhau có thể được sử 

dụng. Kerberos và SAML là hai tiêu chuẩn trong lĩnh vực đó. Chứng nhận xác thực người 

dùng là một thành phần loại dữ liệu đóng gói (loại ED), như đã được định nghĩa trong tiêu 

chuẩn, không có cấu trúc HL7 tương ứng. 

Lưu ý: Phân đoạn UAC được định nghĩa dành cho việc sử dụng trong các giao thức đơn giản, chẳng 

hạn như MLLP, không có ngữ nghĩa chứng thực người dùng. Việc triển khai sử dụng WSDL/SOAP, 

hoặc các giao thức tương tự, để đóng gói HL7 nên sử dụng các ngữ nghĩa xác thực người dùng và cấu 

trúc dữ liệu có sẵn trong phạm vi của những giao thức đó chứ không phải phân đoạn UAC 

Nếu hệ thống tiếp nhận chấp thuận ủy nhiệm người dùng trong phân đoạn UAC, thì 

không yêu cầu phải có phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, nếu hệ thống nhận phát hiện một lỗi trong 

quá trình xử lý phân đoạn UAC, bản tin phản hồi của nó sẽ báo cáo lỗi cho hệ thống gửi trực 

tiếp qua một cặp phân đoạn MSA và ERR: 

 Giá trị trường dữ liệu ERR-3 (mã lỗi) là 207 để báo hiệu một lỗi ứng dụng. 
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 Trường dữ liệu ERR-7 (thông tin chuẩn đoán) báo cáo lỗi cụ thể. Ví dụ của các lỗi có 

khả năng xảy ra: 

 Xác thực người dùng mong muốn nhưng không được cung cấp. 

 Ủy nhiệm người dùng không hợp lệ. 

 Ủy nhiệm người dùng hết hạn. 

 Ủy nhiệm người dùng từ có nguồn gốc không xác định hoặc không tin cậy. 

 Người dùng không xác định. 

 Người dùng không được phép tạo và truy cập dữ liệu trên hệ thống tiếp nhận. 

 Người dùng không được phép khởi tạo một chức năng xử lý trên hệ thống nhận. 

Khi cặp phân đoạn MSA và ERR được gửi đến hệ thống gửi, phản hồi dữ liệu ứng 

dụng sẽ không xảy ra. Trong trường hợp này, điều đúng đắn nhất là người sử dụng của ứng 

dụng gửi không có quyền lấy dữ liệu. 

Các quy tắc xử lý cho phân đoạn ERR không thuộc phạm vi của nhiệm vụ HL7 

Bảng thuộc tính HL7 - UAC – Phân đoạn chứng nhận xác thực người dùng 

SỐ TT Độ dài 

Đội dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE R  0615 02267 Mã loại chứng nhận xác thực người dùng 

2   ED R   02268 Chứng nhận xác thực người dùng 

2.14.15.0  

2.14.15.1 UAC-1   Mã loại chứng nhận xác thực người dùng    (CWE)   02267  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID 

(ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding 

System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã định danh cho loại chứng nhận xác thực người dùng. Tham khảo Bảng 

HL7 0615 – Mã loại ủy nhiệm xác thực người dùng trong chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị phù hợp. 

2.14.15.2 UAC-2   Chứng nhận xác thực người dùng    (ED)   02268  

Thành phần dữ liệu:  <Source Application (HD)> ^ <Type of Data (ID)> ^ <Data Subtype (ID)> ^ <Encoding 

(ID)> ^ <Data (TX)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho ứng dụng nguồn (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: dữ liệu ủy nhiệm người dùng được cung cấp bởi nền tảng điều hành của hệ 

thống gửi. Nội dung và cấu trúc của dữ liệu này được định nghĩa bởi các tiêu chuẩn khác và 

HL7 không có dữ liệu phù hợp cho dữ liệu này. 

file:///C:/Users/Hai/AppData/Local/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70615
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2.15 CÁC LOẠI DỮ LIỆU 

Tham khảo Bảng HL7 0440 – Các loại dữ liệu trong chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị phù hợp. 

2.16 CÁC BẢNG HL7 KHÁC NHAU ĐƯỢC SỬ DỤNG XUYÊN SUỐT CÁC 

CHƯƠNG 

2.16.1 Bảng loại bản tin (0076)  

Tham khảo Bảng HL7 0076 – Loại bản tin trong chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị phù hợp.  

2.16.2 Bảng loại sự kiện (0003)  

Tham khảo Bảng HL7 0003 – Loại sự kiện trong chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị phù hợp  

2.16.3 Bảng cấu trúc bản tin (0354)  

Cột đầu tiên trong bảng này chứa mã cấu trúc bản tin, mô tả bản tin HL7 cụ thể “định 

nghĩa cấu trúc bản tin lý thuyết” theo các phân đoạn, như đã định nghĩa trong mục 2.12, 

“chương định dạng cho việc định nghĩa các bản tin HL7”. Cột thứ hai liệt kê danh sách các sự 

kiện kích hoạt HL7 được sử dụng cho việc định nghĩa bản tin lý thuyết cụ thể. Ví dụ, mã cấu 

trúc bản tin ADT_A01 mô tả cấu trúc một bản tin lý thuyết được sử dụng bởi các sự kiện kích 

hoạt A01, A04, A08 và A13. Tham khảo Bảng HL7 0354 – Cấu trúc bản tin trong chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị phù hợp.   

2.16.4 Bảng hệ thống mã hóa (0396)  

Lưu ý: Ủy ban kỹ thuật từ vựng (T.C) là người quản lý kỹ thuật của bảng HL7 0396. Kể từ phiên bản 

2.6, không có ký tự đặc biệt, ngoại trừ đối với trường hợp nhấn mạnh nếu thực sự cần thiết, được cho 

phép đối với giá trị trong bảng này. 

Tham khảo Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị phù hợp.  

2.16.5 Bảng chỉ thị có/không (0136)  

Việc diễn giải thực tế của có/không là tình huống nhạy cảm. Mỗi chương sẽ điều chỉnh 

ý nghĩa của có/không trong ngữ cảnh cụ thể. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị có/không 

trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị phù hợp.  

2.16.6 Bảng chỉ thị có/không mở rộng (0532)  

Bảng này mở rộng dựa trên bảng chỉ thị có/không nguyên thủy bằng việc bao gồm 

“tính đặc thù của rỗng”. Nó có khuynh hướng để áp dụng vào các trường dữ liệu phản hồi 

không bị giới hạn “có” hoặc “không”. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ số có/không mở rộng 

trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị phù hợp.  

Trường hợp sử dụng: Người/đơn vị báo cáo có ít hoặc không có thông tin cho một sự 

kiện cụ thể hoặc kết quả đầu ra được báo cáo như là các mục tiêu báo cáo y tế cộng đồng 

không xác định. 
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2.17 CÁC BẢN TIN ĐIỀU KHIỂN MẪU 

2.17.1 Phản hồi thông thường 

LAB phản hồi bản tin ADT được đã gửi được xác định với mã ZZ9380. (LAB và ADT, 

các ID định danh hệ thống gửi và hệ thống nhận được định nghĩa tại các địa điểm thực hiện.) 

Cả hai hệ thống đều liên quan tới cùng đơn vị, 767543. Mã AA trong phân đoạn MSA cho 

biết rằng bản tin đã được chấp nhận bởi ứng dụng. 

MSH|^~\&|LAB|767543|ADT|767543|19900314130405||ACK^A08^ACK |XX3657|P|2.8<cr> 

MSA|AA|ZZ9380<cr> 

2.17.2 Phản hồi thông thường, trả về lỗi 

Mã AR trong phân đoạn MSA cho biết rằng ứng dụng đã từ chối nhận bản tin vì các 

nguyên nhân chức năng. Phân đoạn ERR tùy chọn bao gồm thông tin lỗi về trường dữ liệu thứ 

16 của phân đoạn PID với giá trị mã ID thiết lập là 1, mã lỗi X3L đã được định nghĩa nội bộ. 

Thông điệp văn bản tùy chọn MÃ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KHÔNG XÁC ĐỊNH trong liên 

kết được thiết kế để trợ giúp người lập trình và nhân viên trợ giúp trong quá trình rà soát lại 

nhật ký bản tin.  

MSH|^~\&|LAB|767543|ADT|767543|199003141304-0500||ACK^A08^ACK |XX3657|P|2.8<cr> 

MSA|AR|ZZ9380| <cr> 

ERR| |PID^1^11^^9|103|E<cr> 

2.17.3 Bản tin sử dụng số thứ tự: Giao thức 

Hệ thống gửi khởi tạo liên kết với một bản tin không có nội dung chức năng. Số thứ tự 

là 0. Loại bản tin và mã sự kiện không được sử dụng. 

MSH|^~\&|ADT|767543|LAB|767543|199003141304-0500||ADT^A08^ADT_A01|XX3657|P|2.8|0<cr> 

Hệ thống phản hồi sử dụng bản tin phản hồi thông thường. Số thứ tự mong đợi sẽ là 1. 

MSH|^~\&|LAB|767543|ADT|767543|199003141304-0500||ACK^A08^ACK |ZZ9380|P|2.8<cr> 

MSA|AA|XX3657||1<cr> 

Tham khảo mục 2.10.1, “Giao thức số thứ tự” để biết thêm chi tiết. 

2.17.4 Bản tin phân mảnh 

Mục này mô tả tóm tắt phương pháp phân chia một bản tin HL7 theo logic thành hai 

hoặc nhiều bản tin HL7. Đặc tả kỹ thuật thực sự cho phương pháp này, các định nghĩa phân 

đoạn ADD và DSC và các ví dụ được trình bày tại mục 2.10.2, “Các phân đoạn và các bản tin 

nối tiếp”. 

Các bản tin nối tiếp là một phương pháp phổ biến có thể được sử dụng cho tất cả các 

bản tin HL7. Phương pháp này được sử dụng để phân chia bản tin dựa trên các ranh giới phân 

đoạn, ranh giới trường dữ liệu và để phân chia một trường dữ liệu trong một vài bản tin. 

Phương pháp này sử dụng hai phân đoạn đặc biệt, ADD và DSC, giống như một trường dữ 

liệu trong tiêu đề bản tin, MSH-14-Con trỏ tiếp tục.  

Khi một bản tin là bản tin nối tiếp, giá trị nối tiếp duy nhất được sử dụng. Giá trị giống 

nhau này sẽ xuất hiện trong trường dữ liệu MSH-14 và DSC-1 như là một cặp đơn của các 

bản tin. Việc này giúp cho các bản tin liên kết với nhau như là “móc xích với nhau”. 
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Đây là hai ví dụ của các phương pháp tạo các con trỏ nối tiếp đối với các bản tin phân 

mảnh. Yêu cầu duy nhất là khi ứng dụng gửi thiết lập giá trị con trỏ nối tiếp, ứng dụng tiếp 

nhận có thể tái tạo bản tin thích hợp. 

Sitecode-interfaceapplicationcode-date-sequentialcounterwithindate 

Ví dụ này bảo đảm tính duy nhất của trường dữ liệu này 

VD, BWH-LDS-19990331-27 đối với bản tin lớn thứ 27 được tạo ra vào ngày 31 

tháng 3, trong tóm tắt ra viện kết nối và trao đổi tại BWH.  

Một phương pháp thay thế của việc thiết lập giá trị con trỏ nối tiếp: 

Sitecode-interfaceapplicationcode-medicalrecordnumber-datetime 

VD, MGH-PCIS-1234567-19980331121314 đối với bản tin được tạo ra ngày 31 tháng 

3, lúc 12:13:14 chiều cho hồ sơ bệnh án số 1234567, trong việc trao đổi PCIS tại MGH. 

Lưu ý ứng dụng gửi: Trong phân đoạn ADD, dấu ngăn cách trường dữ liệu cuối cùng, 

nghĩa là ký tự ‘|’, sau trường dữ liệu cuối cùng, có ý nghĩa rõ ràng. Ứng dụng gửi không nên 

chứa dấu ngăn cách trường dữ liệu cuối cùng cho trường dữ liệu cuối cùng trong phân đoạn 

ADD trừ khi nó có giá trị hoàn chỉnh cho toàn bộ trường dữ liệu từ bản tin nối tiếp. 

Lưu ý ứng dụng nhận: Ứng dụng nhận sẽ cần xem xét với phân đoạn đơn và trường dữ 

liệu nối tiếp. 

Việc nhận một bản tin với phân đoạn ADD trống theo sau bởi phân đoạn DSC là một 

thông báo về phân đoạn đứng trước phân đoạn ADD sẽ được nối tiếp trong bản tin tiếp theo. 

Lưu ý rằng bản tin nối tiếp có thể không phải là bản tin nhận tiếp theo! Hệ thống nhận phải 

đối chiếu sự phù hợp của giá trị con trỏ nối tiếp trong trường dữ liệu MSH-14 của bản tin nối 

tiếp với giá trị con trỏ nối tiếp trong trường dữ liệu DSC-1 của bản tin trước đó. Nếu bản tin 

nối tiếp chứa phân đoạn ADD, hệ thống nhận nên tiếp tục ghép thêm vào các trường dữ liệu 

từ phân đoạn nối tiếp với giá trị từ phân đoạn ADD. Ví dụ, nếu trường dữ liệu OBX-5 sẽ được 

nối tiếp, việc nối tiếp sẽ xuất hiện tại trường dữ liệu ADD-1 của bản tin nối tiếp. Nếu giá trị 

của trường dữ liệu OBX-13 của bản tin ban đầu xuất hiện trong trường dữ liệu ADD-9 của 

bản tin nối tiếp, giả định rằng phần còn lại của phân đoạn OBX sẽ khớp với dữ liệu trong 

phân đoạn ADD đơn. 

Câu hỏi: Nếu việc tiếp tục một bản tin sau khi hoàn thiện một phân đoạn, bản tin nối 

tiếp chứa phân đoạn ADD rỗng hoặc không? Trả lời: Không. Bản tin nối tiếp không cần chứa 

phân đoạn ADD, nếu bản tin nối tiếp đã được phân chia dựa trên ranh giới phân đoạn. 

Các quy ước ký hiệu: Những thành phần nằm trong ngoặc nhọn là các ghi chú ý kiến 

và không có khuynh hướng hiển thị là một thành phần bản tin thực sự. Ví dụ, <đây là ý kiến 

ghi chú>. 

Lưu ý giá trị nhiều con trỏ nối tiếp, một giá trị tương ứng cho một cặp bản tin.  

Bản tin 1 
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MSH|...|<field-13>||... 

PID|... 

ORC|... 

OBR|... 

OBX|1|FT|^Discharge Summary|1|This is the first sentence of a long 

message. This is the second sentence of a long message. 

<snip> 

This is the 967th sentence of " 

ADD| 

DSC|BWH-LDS-19990405-6| 

Bản tin 2 

MSH|...|<field-13>|BWH-LDS-19990405-6| 

ADD|a long message. This is the 968th sentence of a long message. 

<snip> 

This is the 1001st line of   

<there should be no trailing field delimiter after the last field in this ADD phân đoạn> 

DSC|BWH-LDS-19990405-7| 

Bản tin 3 

MSH|...|<field-13>|BWH-LDS-19990405-7| 

ADD|a long message. This is the 1002nd sentence of a long message. <snip> This is the final sentence of this 

long message!|||||F||199707211325| 

DG1|... 

<end of message> 

Các ví dụ sau đây thảo luận việc truyền tải cập nhật tự động của một bản tin quan sát, 

ORU^R01. 

Các giá trị kết quả mong đợi trong trường dữ liệu OBX-5-Giá trị quan sát, cho các báo 

cáo (ví dụ, giải phẫu tử thi, giải phẫu bệnh) có thể vượt quá giới hạn kích thước bản tin của 

một hoặc nhiều cổng kết nối giao tiếp. 

Vì vậy thành phần dữ liệu OBX-5-Giá trị quan sát sẽ được phân chia thành nhiều bản 

tin. 

Đây là một ví dụ minh họa việc diễn giải của chương 2 và 7. Ví dụ này phản ánh một 

bản tin được phân mảnh thành ba bản tin riêng biệt. 

Ví dụ 1, một trường dữ liệu được phân chia qua ba bản tin 

Bản tin #1: --------------------------------------------------------------- 

Lưu ý: Trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục, không có giá trị 
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MSH|...|<field-13>||... 

PID|... 

ORC|... 

OBR|... 

OBX|1|FT|^Discharge Summary|1|This is the first sentence of a long 

message. This is the second sentence of a long message. 

<snip> 

This is the 967th sentence of " 

ADD| 

DSC|<continuation-pointer-value-1>|F 

Bản tin #2: -------------------------------------------------------------- 

Note: MSH-14, continuation pointer, is valued with the same value as in DSC-1, continuation pointer from the 

message this is continuing, in this case Message #1. 

MSH|...|<field-13>|<continuation-pointer-value-1>| 

ADD|a long message. This is the 968th sentence of a long message. 

<snip> 

This is the 1001st line of   

<there should be no trailing field delimiter after the last field in this ADD segment> 

DSC|<continuation-pointer-value-2>|F 

Bản tin #3: --------------------------------------------------------------- 

Note: MSH-14, continuation pointer, is valued with the same value as in DSC-1, continuation pointer from the 

message this is continuing, in this case Message #1. 

MSH|...|<field-13>|<continuation-pointer-value-2>| 

ADD|a long message. This is the 1002nd sentence of a long message. <snip> This is the final sentence of this 

long message!|||||F||199707211325| 

<remaining segments after the big OBX from the original message go here, after the ADD segment> 

PR1|... 

DG1|... 

Ví dụ 2, một bản tin được phân chia thành hai bản tin, nhưng dựa trên ranh giới phân đoạn. 

Bản tin #1:------------------------------------------------------------------  

Lưu ý: Trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ nối tiếp, không có giá trị 

 
MSH|...|<field-13>||... 

PID|... 

ORC|... 

OBR|... 

OBX|1|FT|^Discharge Summary|1|This is the first sentence of a long 

message. This is the final sentence of this long discharge summary!|||||F||199707211325| 

DSC|<continuation-pointer-value-3>|F 

Bản tin #2: -------------------------------------------------------------- 

Lưu ý: Trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ nối tiếp, được thiết lập giá trị với cùng giá trị của trường dữ 

liệu DSC-1-con trỏ nối tiếp từ bản tin nối tiếp, trong trường hợp bản tin #1. 

Lưu ý rằng phân đoạn ADD là không cần thiết, khi phân đoạn không bị phân chia qua 

hai bản tin. 
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MSH|...|<field-13>|<continuation-pointer-value-3>|  

PR1|... 

DG1|... 

2.17.5 Bản tin phản hồi sử dụng phương thức xử lý cơ bản 

Ví dụ này cho biết hệ thống lab sử dụng đặc tả kỹ thuật của các danh mục dùng chung 

tổng thể (Master File) để gửi hai danh mục từ điển kiểm tra cập nhật đến hệ thống ICU. 

Khởi tạo Bản tin ban đầu: 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19910918060544||MFN^M03^MFN_M03|MSGID002|P|2.8 

MFI|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||AL 

MFE|MUP|199109051000|199110010000|12345^WBC^L 

OM1|... 

MFE|MUP|199109051015|199110010000|6789^RBC^L 

OM1|... 

Bản tin phản hồi: Phương thức phản hồi cơ bản của bản tin HL7 tuân thủ mã cấp độ phản hồi MFI của AL. 

MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19910918060545||MFK^M03^MFK_M01|MSGID99002|P|2.8 

MSA|AA|MSGID002 

MFI|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||MFAA 

MFA|MUP|199110010000|199110010040|S|12345^WBC^L 

MFA|MUP|199110010000|199110010041|S|6789^RBC^L 

2.17.6 Bản tin phản hồi sử dụng phương thức phản hồi nâng cao 

Bản tin khởi tạo với phản hồi chấp nhận 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19910918060544||MFN^M03^MFN_M03|MSGID002|P|2.8|||AL|AL 

MFI|LABxxx^Lab Test Dictionary^L||UPD|||AL 

MFE|MUP|199109051000|199110010000|12345^WBC^L 

OM1|... 

MFE|MUP|199109051015|199110010000|6789^RBC^L 

OM1|... 

MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19910918060545||MSA|MSGID99002|P|2.8 

MSA|CA|MSGID002 

Bản tin phản hồi ứng dụng 

MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19911001080504|| MFK^M03^MFK_M01|MSGID5002|P|2.7|||AL| 

MSA|AA|MSGID002 

MFI|LABxxx^Lab Test Dictionary^L||UPD|||MFAA 

MFA|MUP|199109051000|199110010040|S|12345^WBC^L 

MFA|MUP|199109051015|199110010041|S|6789^RBC^L 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19911001080507||ACK|MSGID444|P|2.8 

MSA|CA|MSGID5002 

2.18 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

Các hạng mục sau đây đang được thảo luận trong nhóm làm việc hạ tầng và truyền tin 

cho việc bổ sung vào các phiên bản HL7 tương lai: 

1) Việc hợp lý hóa và làm rõ các cấu trúc sự kiện. 

2) Rà soát các bản tin quản lý ứng dụng mạng cho các yêu cầu có khả năng nâng cấp. 

3) Việc sử dụng hợp chuẩn dựa vào các truy vấn của các hồ sơ bản tin. Trạng thái hiện 

tại của các hồ sơ này có thể được tìm thấy trên trang thông tin điện tử của WG hợp chuẩn 

(http://www.hl7.org) 
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	2.14.7.2 FTS-2   Ghi chú kết thúc tập tin    (ST)   00080

	2.14.8 MSA - Phân đoạn phản hồi bản tin
	2.14.8.0
	2.14.8.1 MSA-1   Mã phản hồi    (ID)   00018
	2.14.8.2 MSA-2   Mã ID điều khiển bản tin    (ST)   00010
	2.14.8.3 MSA-3   Bản tin văn bản    00020
	2.14.8.4 MSA-4   Số thứ tự mong đợi    (NM)   00021
	2.14.8.5 MSA-5   Loại phản hồi chậm trễ 00022
	2.14.8.6 MSA-6   Điều kiện lỗi      00023
	2.14.8.7 MSA-7   Mã số bản tin đang chờ   (NM)   01827
	2.14.8.8 MSA-8   Mức độ ưu tiên bản tin chờ    (ID)   01828

	2.14.9 MSH - Phân đoạn tiêu đề bản tin
	2.14.9.0
	2.14.9.1 MSH-1   Ngăn cách trường dữ liệu    (ST)   00001
	2.14.9.2 MSH-2   Các ký tự mã hóa    (ST)   00002
	2.14.9.3 MSH-3   Ứng dụng gửi    (HD)   00003
	2.14.9.4 MSH-4   Đơn vị gửi    (HD)   00004
	2.14.9.5 MSH-5   Ứng dụng nhận    (HD)   00005
	2.14.9.6 MSH-6   Đơn vị nhận    (HD)   00006
	2.14.9.7 MSH-7   Ngày/Giờ của bản tin    (DTM)   00007
	2.14.9.8 MSH-8   Bảo mật    (ST)   00008
	2.14.9.9 MSH-9   Loại bản tin    (MSG)   00009
	2.14.9.10 MSH-10   Mã ID điều khiển bản tin    (ST)   00010
	2.14.9.11 MSH-11   Mã ID xử lý    (PT)   00011
	2.14.9.12 MSH-12   ID phiên bản   (VID)   00012
	2.14.9.13 MSH-13   Số thứ tự    (NM)   00013
	2.14.9.14 MSH-14   Con trỏ tiếp tục    (ST)   00014
	2.14.9.15 MSH-15   Mã phản hồi chấp nhận    (ID)   00015
	2.14.9.16 MSH-16   Loại phản hồi ứng dụng    (ID)   00016
	2.14.9.17 MSH-17   Mã quốc gia    (ID)   00017
	2.14.9.18 MSH-18   Bộ ký tự   (ID)   00692
	2.14.9.18.1 Các ngôn ngữ định dạng chữ cái khác tiếng Anh
	2.14.9.18.2 Các ngôn ngữ không có định dạng chữ cái

	2.14.9.19 MSH-19   Ngôn ngữ chính của bản tin    (CWE)   00693
	2.14.9.20 MSH-20   Lược đồ xử lý bộ ký tự thay thế    (ID)   01317 ()
	2.14.9.21 MSH-21   Định danh hồ sơ bản tin    (EI) 01598
	2.14.9.22 MSH-22   Tổ chức chịu trách nhiệm gửi    (XON)   01823
	2.14.9.23 MSH-23   Tổ chức chịu trách nhiệm nhận    (XON)   01824
	2.14.9.24 MSH-24   Địa chỉ mạng gửi    (HD)   01825
	2.14.9.25 MSH-25   Địa chỉ mạng nhận    (HD)   01826

	2.14.10 NTE - Phân đoạn ghi chú và các ý kiến
	2.14.10.0
	2.14.10.1 NTE-1   ID thiết lập - NTE   (SI)   00096
	2.14.10.2 NTE-2   Nguồn của ý kiến    (ID)   00097
	2.14.10.3 NTE-3   Ý kiến    (FT)   00098
	2.14.10.4 NTE-4   Loại ý kiến    (CWE)   01318
	2.14.10.5 NTE-5   cá nhân nhập   (XCN)   00224
	2.14.10.6 NTE-6   Ngày/giờ nhập    (DTM)   00661
	2.14.10.7 NTE-7   Ngày bắt đầu có hiệu lực    (DTM)   01004
	2.14.10.8 NTE-8   Ngày hết hiệu lực    (DTM)   02185

	2.14.11 OVR – Phân đoạn ghi đè
	2.14.11.0
	2.14.11.1 OVR-1   Loại ghi đè quy tắc nghiệp vụ    (CWE)   01829
	2.14.11.2 OVR-2   Mã ghi đè quy tắc nghiệp vụ    (CWE)   01830
	2.14.11.3 OVR-3   Ý kiến ghi đè    (TX)   01831
	2.14.11.4 OVR-4   Ghi đè được nhập bởi    (XCN)   01832
	2.14.11.5 OVR-5   Ủy quyền ghi đè bởi    (XCN)   01833

	2.14.12 SFT – Phân đoạn phần mềm
	2.14.12.0
	2.14.12.1 SFT-1   Tổ chức phân phối phần mềm    (XON)   01834
	2.14.12.2 SFT-2   Chứng nhận phiên bản hoặc số phát hành phần mềm    (ST)   01835
	2.14.12.3 SFT-3   Tên sản phẩm phần mềm    (ST)   01836
	2.14.12.4 SFT-4   ID nhị phân phần mềm    (ST)   01837
	2.14.12.5 SFT-5   Thông tin sản phẩm phần mềm    (TX)   01838
	2.14.12.6 SFT-6   Ngày cài đặt phần mềm    (DTM)   01839

	2.14.13 SGH – Phân đoạn tiêu đề nhóm
	2.14.13.0
	2.14.13.1 SGH-1   Thiết lập ID – SGH   (SI)   03389
	2.14.13.2 SGH-2   Tên nhóm phân đoạn    (ST)   03390

	2.14.14 SGT – Kết thúc nhóm phân đoạn
	2.14.14.0
	2.14.14.1 SGT-1   Thiết lập ID – SGT   (SI)   03394
	2.14.14.2 SGT-2   Tên nhóm phân đoạn    (ST)   03395

	2.14.15 UAC - Phân đoạn chứng nhận xác thực người dùng
	2.14.15.0
	2.14.15.1 UAC-1   Mã loại chứng nhận xác thực người dùng    (CWE)   02267
	2.14.15.2 UAC-2   Chứng nhận xác thực người dùng    (ED)   02268
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