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4A.2 MỤC ĐÍCH 

Phần mở rộng của Chương 4 này được lập ra vì trong phiên bản 2.6 chương 

này đã quá lớn để chỉnh sửa mà không gặp khó khăn lớn. Do đó, các mục về dược 

phẩm và vắc xin được tách ra thành nội dung của chương này. 

 Giới thiệu (tổ chức Chương) 

Chương này được tổ chức thành hai phần chính là Dược phẩm và Vắc xin. 

Mỗi phần chứa các sự kiện kích hoạt, định nghĩa bản tin, đoạn tin và ví dụ cụ thể 

cho các loại bản tin chỉ định. Mỗi phần về một loại bản tin chỉ định được tổ chức 

thành cơ sở và tổng quan, cấu trúc bản tin, và các đoạn bản tin (cụ thể cho các 

nhóm chỉ định đang được xem xét). Chương này cũng bao gồm các thảo luận đặc 

biệt về cách sử dụng các trường dữ liệu, đoạn hoặc bản tin. Các đoạn tin được giới 

thiệu theo thứ tự xuất hiện trong bản tin. Một danh sách các giá trị được chấp nhận 



Chương 4: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 5 

Bản cuối. Tháng 2 năm  2014. 

cho các trường dữ liệu được trình bày trong nội dung văn bản cùng định nghĩa của 

các trường để cho dễ tham khảo. 

Phần 4A.3 đến 4A.6 Trình bày các bản tin và sự kiện kích hoạt dược 

phẩm/điều trị, các đoạn về dược phẩm/ điều trị, các ví dụ bản tin dược phẩm/điều 

trị và các lưu đồ bản tin dược phẩm/ điều trị. 

Phần 4A.7 đến 4A.6 Trình bày định nghĩa các sự kiện kích hoạt và 

bản tin vắc xin, đoạn tin về vắc xin và ví dụ bản tin vắc xin.  

4A.3 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT VÀ BẢN TIN DƯỢC PHẨM/ĐIỀU 

TRỊ 

4A.3.1 Lưu ý cách sử dụng cho bản tin dược phẩm/điều trị  

Với các bản tin RDS (Cấp phát thuốc/điều trị), RGV (Kê dùng thuốc/điều 

trị) và RAS (Quản lý thuốc/điều trị), số chỉ định trên ứng dụng yêu cầu và ứng 

dụng thực hiện là số tương ứng của bản tin RDE (Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa) 

cha. Trong các bản tin này, số chỉ định trên ứng dụng đáp ứng không cung cấp 

định danh duy nhất cho thực thể hành động dược phẩm/điều trị (cấp phát thuốc, 

cho dùng thuốc hay thực tế cho dùng thuốc). Để giải quyết vấn đề này, mỗi đoạn 

tin được định nghĩa (RXD, RXG, và RXA) có một trường sub-ID (ID con) tương 

ứng (đối ứng sub-ID cấp phát thuốc, đối ứng sub-ID kê dùng, và đối ứng sub-ID 

thực tế cho dùng thuốc/điều trị). Tổ hợp của số chỉ định của ứng dụng đáp ứng 

(bao gồm cả thành phần ID ứng dụng) và đối ứng sub-ID tương ứng xác định thực 

thể duy nhất của hành động dược phẩm/điều trị xuất hiện trong các bản tin. 

Mặc dù mã kiểm soát chỉ định mặc định của các bản tin RDE, RDS, RGV 

và RAS là "RE,", vẫn có các tình huống mà hệ thống dược phẩm hoặc điều trị và 

hệ thống tiếp nhận phải giao tiếp thay đổi trạng thái. Tùy thuộc xem mối quan hệ 

của nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị và hệ thống nhận tương ứng có phải là 

mối quan hệ giữa ứng dụng yêu cầu và ứng dụng đáp ứng hay không mà mã kiểm 

soát chỉ định thích hợp có thể thay thế cho giá trị RE mặc định. Hệ thống nhận 

cũng có thể sử dụng mã kiểm soát chỉ định để báo cáo trạng thái ngược lại cho hệ 

thống dược phẩm hoặc điều trị. 

Ví dụ, giả sử một hệ thống dược phẩm hoặc điều trị gửi các bản tin RGV 

đến một hệ thống điều dưỡng sẽ giám sát quá trình sử dụng thuốc và hệ thống 

dược phẩm hoặc điều trị cần yêu cầu không tiếp tục một vài lần của chỉ định kê 



Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Trang 6 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

dùng thuốc/điều trị. Để thực thi yêu cầu này, một bản tin RGV có thể được gửi đi 

kèm một mã kiểm soát chỉ định “DC” (yêu cầu dừng) và các đoạn RXG tương ứng 

có trường sub-ID xác định chính xác các lần sẽ bị dừng. Nếu một thông báo gửi trả 

lại cho nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị là cần thiết, hệ thống điều dưỡng có 

thể khởi tạo một bản tin RGV với một mã điều khiển đơn đặt hàng “DR”  (đã dừng 

theo yêu cầu), và chứa các phân đoạn RXG có trường dữ liệu sub-ID xác định các 

lần bị dừng. 

4A.3.2  Các nhóm dung dịch tiêm truyền IV (tĩnh mạch) 

Một chỉ định cho một nhóm các dung dịch IV được kê dùng theo thứ tự có 

thể được hỗ trợ  theo hai cách tương tự: Chỉ định Cha/Con và Chỉ định riêng biệt. 

Tiêu chuẩn HL7 này hỗ trợ cả hai phương pháp chỉ định. Phương pháp được sử 

dụng tại địa điểm triển khai cụ thể phải được đàm phán giữa các tổ chức và các 

nhà cung cấp ứng dụng khác nhau. Xem Chương 2, mục 2.A.53 OSD Định nghĩa 

Trình tự Chỉ định, "Trường hợp sử dụng 1 -  nhóm chỉ định theo chu kỳ," để biết 

thêm chi tiết. 

 

4A.3.3 OMP –Bản tin Chỉ định dược phẩm/điều trị (Sự kiện O09) 

OMP^O09^OMP_O09: Bản tin chỉ định dược phẩm/điều trị 

Phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [ --- bắt đầu ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

      PD1 Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung) 

 7 

     ] --- kết thúc ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (về ID bệnh nhân)  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   
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Phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

      [  IN3  ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm, chứng nhận  6 

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự Thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

   {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

   [{  --- bắt đầu COMPONENT   

         RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

   }] --- kết thúc COMPONENT   

   [{ CDO }] Đoạn liều tích lũy  4A 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/Kết quả  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [{ FT1 }] Giao dịch tài chính  6 

   [  BLG  ] Đoạn lập hóa đơn  6 

} --- kết thúc ORDER   
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4A.3.4 ORP –Báo nhận Chỉ định dược phẩm/điều trị (Sự kiện O10) 

ORP^O10^ORP_O10: Mô tả 

Phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu bản tin hồi 

đáp) 

 2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (về ID bệnh nhân)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

            RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4A 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{  --- bắt đầu COMPONENT   

               RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

            [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

         }] --- kết thúc COMPONENT   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   
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4A.3.5 Bản tin Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa (Sự kiện O11) 

Bản tin này truyền tải chỉ định dược phẩm/điều trị đã được mã hóa OMP 

của ứng dụng dược phẩm hoặc điều trị. Nó có thể được gửi dưới dạng một bản tin 

tự gửi (tự động) để báo cáo về một hoặc nhiều chỉ định dược phẩm/điều trị cho 

một bệnh nhân. 

Cặp bản tin RDE/RRE có thể cũng được sử dụng để truyền tải một yêu cầu 

cho phép tái cấp phát; tuy nhiên trường hợp này đã được gán một sự kiện kích 

hoạt riêng. Xem phần  

Error! Reference source not found."Error! Reference source not 

found.." Do là một biến số tại mỗi điểm triển khai cụ thể, các phân đoạn chỉ định 

gốc (RXO, RXRs, RXCs tương ứng, và NTEs bất kỳ) có thể được tùy chọn gửi đi 

(để so sánh). 

RDE^O11^RDE_O11: Bản tin Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (về ID bệnh nhân)  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm   

      [  IN2  ] Bảo hiểm Thông tin bổ sung  6 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      [  IN3  ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm, chứng nhận  6 

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

   [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

         RXO Chỉ định theo đơn kê thuốc/điều trị  4A 

 [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{  --- bắt đầu COMPONENT   

            RXC Thành phần thuốc/điều trị (for RXO)  4A 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

      }] --- kết thúc COMPONENT   

   ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

      RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

   {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   [{    

      RXV Chỉ định tiêm/truyền thuốc/điều trị  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXV)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXV)  2 

   [{   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị (cho RXE)  4A 

   [{ CDO }] Đoạn liều tích lũy  4A 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Kết quả  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [{ FT1 }] Chi tiết tài chính  6 

   [  BLG  ] Đoạn lập hóa đơn  4 

   [{ CTI }] Định danh cuộc thử nghiệm lâm sàng  7 

} --- kết thúc ORDER   

Lưu ý:  Các đoạn RXCs theo sau đoạn RXO có thể không được mã hóa toàn bộ, 

nhưng nếu theo sau RXE thì phải mã hóa toàn bộ. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn PD1 là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến bệnh nhân. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXO là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến Chỉ định dược phẩm/điều trị. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXE là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến Chỉ định mã hóa. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXV là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến Chỉ định mã hóa. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXC là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến các thành phần dữ liệu. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn OBX là để truyền tải các lưu ý và nhận xét liên quan 

đến Kết quả. 

  

4A.3.6 RRE –Báo nhận Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa (Sự kiện O12) 

RRE^O12^RRE_O12: Bản tin báo nhận Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu ENCODING   

            RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

         {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

               TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

         } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      ] --- Kết thúc ENCODING   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

Lưu ý:Việc sử dụng phân đoạn RDE với sự kiện kích hoạt O01 và RRE 

với sự kiện kích hoạt O02 được giữ lại để tương thích ngược với các phiên bản 

trước kể từ phiên bản 2.4 và đã được loại bỏ trong phiên bản 2.7. 
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4A.3.7 RDS –Bản tin Cấp phát thuốc/điều trị (Sự kiện O13) 

Bản tin RDS có thể được tạo ra bởi ứng dụng dược phẩm/điều trị cho mỗi 

lần cấp phát một loại thuốc/ điều trị để đáp ứng một hoặc nhiều chỉ định đã có. 

Trong hầu hết các trường hợp, bản tin RDS có thể được chuyển đến một ứng dụng 

điều dưỡng hoặc một ứng dụng y tế nào đó, tại đó cần dữ liệu về thuốc đã cấp 

hoặc điều trị đã thực hiện. Như một biến thể tại điểm triển khai cụ thể, các phân 

đoạn chỉ định gốc (RXO, RXE  và các RXR/RXCs tương ứng của chúng) có thể 

được tùy chọn gửi đi (để so sánh). 

Phân đoạn ORC phải có số chỉ định của ứng dụng đáp ứng và mã điều 

khiển chỉ định RE. RXE và các RXC tương ứng có thể xuất hiện nếu ứng dụng 

nhận cần bất kỳ dữ liệu nào của chúng. RXD mang dữ liệu cấp phát cho một lần 

cấp thuốc: do đó nó có thể mô tả một liều đơn, liều nửa ngày, hoặc liều hàng ngày, 

một lần tái cấp của một đơn thuốc, v.v.. . RXD không phải là một bản ghi hoàn 

chỉnh của một chỉ định. Sử dụng đoạn RXO và RXE nếu cần một chỉ định hoàn 

chỉnh. Đó là một bản ghi từ nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị gửi đến ứng 

dụng Điều dưỡng (hoặc khác) với chỉ dẫn Cấp phát Thuốc/Điều trị và chỉ dẫn cho 

dùng thuốc/điều trị. 

Phân đoạn FT1 là tùy chọn và lặp lại trong đơn hàng để chứa nhiều loại phí, 

lợi ích và tình huống định giá. Ví dụ các tình huống sử dụng không có, với một và 

hai phân đoạn FT1 như sau: 

Trong tình huống khi các bản tin RDS biểu diễn một sự kiện cấp phát đang 

diễn ra (ví dụ, chưa được bệnh nhân tiếp nhận), giao dịch tài chính tương ứng với 

cấp phát chưa tồn tại. Cho đến khi giao dịch tài chính tương ứng với sự kiện cấp 

phát đã được hoàn thành thì không có phân đoạn FT1 nào trong bản tin. 

Trong tình huống khi phân đoạn RDS xuất hiện trong một sự kiện cấp phát 

đã được tiếp nhận bởi bệnh nhân, và theo đó tất cả các giao dịch tài chính đã hoàn 

thành, bản tin RDS có thể chứa một hoặc nhiều phân đoạn TF1. Ví dụ một và 

nhiều phân đoạn FT1 như sau. 

Việc thanh toán cho sự kiện cấp phát do một tổ chức thanh toán thực hiện: 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006082911150700||RDS^O13^RDS_O13|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|...<cr> 
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RXD|1|00310-0131-10^LISINOPRIL 10MG TABLET^NDC|200607150830|100|TAB|...<cr> 

FT1|1|||200607151035||PY|00310-0131-10^LISINOPRIL 10MG 

TABLET^NDC|||100|125.43&USD|...<cr> 

Việc thanh toán cho sự kiện cấp phát do nhiều nguồn thanh toán: 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006082213000700||RDS^O13^RDS_O13|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|...<cr> 

RXD|1|00340-0241-10^VERAPAMIL 120MG 

TABLET^NDC|200607200940|100|TAB|...<cr> 

FT1|1|||200607211055||CD|00340024110^VERAPAMIL 120MG TABLET 

^NDC|||100|55.43&USD|...<cr>   (Số thanh toán bởiBảo hiểm) 

FT1|2|||200607211055||CP|00340024110^VERAPAMIL 120MG TABLET 

^NDC|||100|5.00&USD|...<cr>        (đồng thanh toán bởi bệnh nhân) 

Lưu ý: Sử dụng RDS với sự kiện kích hoạt O01 và RRD với sự kiện kích 

hoạt O02 được giữ lại để tương thích ngược với các phiên bản trước trong v 2.4 và 

đã được rút bỏ khỏi v 2.7. 

 

RDS^O13^RDS_O13: Bản tin Cấp phát thuốc/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [ --- bắt đầu ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

      PD1 Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [{PRT}] 
Sự tham gia (cho Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung) 
 7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

     ] --- kết thúc ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  2 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

   [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

         RXO Chỉ định thuốc/điều trị  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

      [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

         {  NTE  } Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{  --- bắt đầu COMPONENT   

               RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

            [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

         }] --- kết thúc COMPONENT   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

   ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

   [   --- bắt đầu ENCODING   

         RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

      {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

   ] --- Kết thúc ENCODING   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      RXD Cấp phát thuốc/điều trị  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho Cấp phát điều trị)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXD)  2 

   {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

   [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

   [{ CDO }] Phân đoạn liều tích lũy  4A 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Kết quả  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho OBX)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [{ FT1 }] Phân đoạn Giao dịch tài chính  6 

} --- kết thúc ORDER   

Lưu ý: Các đoạn NTE theo sau đoạn PD1 là để truyền lưu ý và nhận xét liên 

quan đến bệnh nhân. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXO là để truyền lưu ý và nhận xét liên quan đến 

Chỉ định dược phẩm/điều trị. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXE là để truyền lưu ý và nhận xét liên quan đến 

Chỉ định mã hóa. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXD là để truyền lưu ý và nhận xét liên quan đến sự 

kiện cấp phát. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn RXC là để truyền lưu ý và nhận xét liên quan đến 

các thành phần. 

Các đoạn NTE theo sau đoạn OBX là để truyền lưu ý và nhận xét liên quan đến 

Kết quả. 

4A.3.8 RRD –Bản tin báo nhận Cấp phát thuốc/điều trị (Sự kiện O14) 

RRD^O14^RRD_O14: Bản tin báo nhận Cấp phát thuốc/điều trị 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (về ID bệnh nhân)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu DISPENSE   

            RXD Cấp phát thuốc/điều trị  4A 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXD)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      ] --- kết thúc DISPENSE   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

4A.3.9 RGV –Bản tin Kê dùng thuốc/điều trị (Sự kiện O15) 

Các phân đoạn RXD của bản tin RDS mang các dữ liệu cấp phát cho mỗi 

lần cấp thuốc: do đó nó có thể mô tả liều đơn, liều nửa ngày, liều hàng ngày, một 

đơn thuốc cấp lại, vv. Nó không chứa thông tin chỉ dẫn hay lịch sử dụng. Khi cần 

chuyển các thông tin “kê dùng” (tức là thực tế cho dùng thuốc/điều trị) từ ứng 

dụng dược phẩm hoặc điều trị đến ứng dụng khác, có thể được thực hiện với bản 

tin RGV. 

 Bản tin RGV sử dụng đoạn RXG để ghi các chỉ dẫn dùng thuốc hoặc điều 

trị. Nó có thể mang thông tin về một lần thực tế cho dùng một loại thuốc hoặc điều 

trị theo lịch, hoặc có thể mang thông tin về nhiều lần cho dùng thuốc/điều trị. Nếu 

ứng dụng dược phẩm hoặc điều trị (hoặc các ứng dụng khác) cần tạo một báo cáo 
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MAR rõ ràng trong đó mỗi lần thực tế cho dùng thuốc/điều trị khớp với một chỉ 

dẫn ngày giờ cho dùng cụ thể, nó có thể sử dụng bản tin RGV như mô tả dưới đây: 

Với mỗi lần cho dùng thuốc theo lịch, ứng dụng dược phẩm/điều trị phát 

hành một bản tin RGV đơn hoặc một bản tin RGV đơn với nhiều đoạn RXG, mỗi 

đoạn tương ứng với một lần cho dùng thuốc/điều trị theo lịch.  Các lần thực tế cho 

dùng thuốc/điều trị (được truyền tải bởi một hoặc nhiều bản tin RAS) được so 

khớp với từng lần theo lịch bằng cách ghi nhận trong  mỗi đoạn RXA ID con (sub-

ID) kê dùng của đoạn RXG tương ứng. Nếu cần so khớp nhiều hơn một lần cho 

dùng thuốc/điều trị ( như trong tình huống ghi lại việc thay đổi hoặc tốc độ truyền 

một dung dịch IV), ứng dụng cho dùng phát hành thêm các đoạn RXA (tương ứng 

với cùng một đoạn RXG). Nếu không cần khớp, ID con kê dùng của các đoạn 

RXA có giá trị bằng không (0).  

Phân đoạn ORD phải có số đơn hàng ứng dụng đáp ứng và mã điều khiển 

chỉ định RE. RXE và các RXC tương ứng có thể xuất hiện nếu ứng dụng nhận cần 

bất kỳ dữ liệu nào của chúng. RXG mang dữ liệu cho dùng thuốc/điều trị theo lịch 

cho một “chỉ dẫn kê dùng” đơn (liều đơn) của đợt điều trị hoặc cho nhiều “chỉ dẫn 

kê dùng”. RXG không phải là một bản ghi hoàn chỉnh của một chỉ định. Sử dụng 

RXO và các đoạn RXE nếu cần một chỉ định hoàn chỉnh. Đó là một bản ghi gửi từ 

một ứng dụng dược phẩm/điều trị đến ứng dụng Điều dưỡng (hoặc ứng dụng khác) 

với các chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị. 

 

RGV^O15^RGV_O15: Kê dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

   [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

         RXO Chỉ định thuốc/điều trị  4A 

 [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

      [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

         {  NTE  } Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{  --- bắt đầu COMPONENTS   

               RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

            [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

         }] --- kết thúc COMPONENTS   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

   ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

   [   --- bắt đầu ENCODING   

         RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Chỉ định mã hóa)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

      {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

   ] --- Kết thúc ENCODING   

   {   --- bắt đầu GIVE   

         RXG Kê thuốc/điều trị  4A 

      {   --- bắt đầu TIMING_GIVE   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      } --- kết thúc TIMING_GIVE   

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      [{ CDO }] Đoạn liều tích lũy  4A 

      [{ --- bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

     [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

      }] --- kết thúc OBSERVATION   

   } --- kết thúc GIVE   

} --- kết thúc ORDER   

 

4A.3.10 RRG – Bản tin báo nhận Kê dùng thuốc/điều trị  (Sự kiện O16) 

RRG^O16^RRG_O16: Bản tin báo nhận Kê dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu GIVE   

            RXG Kê thuốc/điều trị  4A 

         {   --- bắt đầu TIMING_GIVE   

               TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

         } --- kết thúc TIMING_GIVE   

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      ] --- kết thúc GIVE   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

Lưu ý: Sử dụng RGV với kích hoạt của O01 và RRG với kích hoạt của O02 

được duy trì để tương thích ngược với v2.4 và đã được rút khỏi v2.7. 

4A.3.11 RAS –Bản tin Thực tế cho dùng thuốc/điều trị (Sự kiện O17) 

Bản tin RAS có thể được tạo ra bởi ứng dụng cho dùng (ví dụ ứng dụng 

điều dưỡng) cho mỗi lần thực tế cho dùng thuốc/điều trị cho một chỉ định đã tồn 

tại. Nếu ứng dụng cho dùng muốn báo cáo nhiều lần thực tế cho dùng thuốc/điều 

trị của một chỉ định nhất định chỉ bằng một bản tin RAS, thì mỗi lần cho dùng 

thuốc được phản ánh bởi một phân đoạn RXA riêng biệt (lặp lại). Ngoài ra, các 

bản ghi thực tế cho dùng thuốc/điều trị của một nhóm chỉ định cũng có thể được 

gửi trong một bản tin duy nhất bằng cách tạo các nhóm phân đoạn lặp lại ở cấp độ 

ORC. 

Trong trường hợp phổ biến nhất, các bản tin RAS sẽ được gửi từ một ứng 

dụng điều dưỡng đến ứng dụng dược phẩm hoặc điều trị (hoặc đến ứng dụng đặt 

hàng khác hoặc ứng dụng y khoa khác), tại đó có thể sử dụng dữ liệu để tạo ra các 

báo cáo cho dùng thuốc. Có thể gửi nhiều phân đoạn RXA, mỗi phân đoạn tương 

ứng với một lần cho dùng riêng của một chỉ định nhất định, với một ORC duy 

nhất.   

RAS^O17^RAS_O17: Thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [ --- bắt đầu ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

      PD1 Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [{PRT}] 
Sự tham gia (cho Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung) 
 7 

     ] --- kết thúc ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  2 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

   [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

         RXO Chỉ định thuốc/điều trị  4A 

      [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

         {  NTE  } Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{  --- bắt đầu COMPONENTS   

               RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

            [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

         }] --- kết thúc COMPONENTS   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL_SUPPLEMENT   

   ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [   --- bắt đầu ENCODING   

         RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Chỉ định mã hóa)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

      {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      [{ CDO }] Phân đoạn liều tích lũy  4A 

   ] --- Kết thúc ENCODING   

   {   --- bắt đầu ADMINISTRATION   

      {  RXA  } Thực tế cho dùng thuốc/điều trị  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Thực tế cho dùng thuốc/điều trị)  7 

         RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{  --- bắt đầu OSERVATION   

            OBX Quan sát/Kết quả  7 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

      }] --- kết thúc OSERVATION   

   } --- kết thúc ADMINISTRATION   

   [{ CTI }] Định danh cuộc thử nghiệm lâm sàng  7 

} --- kết thúc ORDER   

 

4A.3.12 RRA –Bản tin báo nhận Thực tế cho dùng thuốc/điều trị (Sự kiện 

O18) 

RRA^O18^RRA_O18: Bản tin báo nhận Thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu ADMINISTRATION   

         { --- bắt đầu TREATMENT  4 

            RXA Thực tế cho dùng thuốc/điều trị  4A 

          [{PRT}] 
Sự tham gia (cho Thực tế cho dùng thuốc/điều 

trị) 
 7 

                   } --- kết thúc TREATMENT   

            RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      ] --- kết thúc ADMINISTRATION   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

Lưu ý:Việc sử dụng bản tin RAS với sự kiện kích hoạt O01 và RRA với 

sự kiện kích hoạt O02 được giữ lại để tương thích ngược trong v2.4 và đã được 

rút bỏ khỏi v2.7. 

 

4A.3.13 RDE –Bản tin Yêu cầu Cấp phép cho tái cấp phát đơn thuốc (Sự kiện 

O25) 

RDE/RRE được dùng để truyền tải yêu cầu tái cấp phát xuất phát từ ứng 

dụng dược phẩm. Bản tin này lặp lại bản tin RDE tiêu chuẩn với một mã sự kiện 

kích hoạt khác để xác định tình huống sử dụng cụ thể của yêu cầu cho phép tái cấp 

phát. 
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RDE^O25^RDE_O11: Yêu cầu tái cấp phát Dược phẩm/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [{PRT}] 
Sự tham gia (cho Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung) 
 7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (về ID bệnh nhân)  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

      [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm   

      [  IN2  ] Bảo hiểm Thông tin bổ sung  6 

      [  IN3  ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm, chứng nhận  6 

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho Chỉ định)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

   [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

         RXO Chỉ định theo đơn kê thuốc/điều trị  4A 

  [{PRT}] Sự tham gia (cho RXO)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

      [{  --- bắt đầu COMPONENTS   

            RXC Thành phần thuốc/điều trị (for RXO)  4A 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

      }] --- kết thúc COMPONENTS   

   ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

      RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

   {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   [{    

      RXV Chỉ định tiêm/truyền thuốc/điều trị  4A 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho RXV)  7 

   [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXV)  2 

   {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }]    

   {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

   [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị (cho RXE)  4A 

   [{ CDO }] Phân đoạn liều tích lũy  4A 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Kết quả  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho OBX)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [{ FT1 }] Chi tiết tài chính  6 

   [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

   [{ CTI }] Định danh cuộc thử nghiệm lâm sàng  7 

} --- kết thúc ORDER   
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4A.3.14 RRE –Báo nhận Yêu cầu cho phép tái cấp phát Dược phẩm/điều trị 

(Sự kiện O26) 

RRE^O26^RRE_O12: Bản tin báo nhận Yêu cầu cho phép tái cấp phát Dược 

phẩm/điều trị 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng chỉ xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho Đoạn đầu)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

 [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu ENCODING   

            RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

         {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

               TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

         } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      ] --- Kết thúc ENCODING   

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   
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4A.3.15 ROR –Phản hồi Chỉ định dược phẩm/điều trị 

Chú ý: Cặp truy vấn/phản hồi này được giữ lại để tương thích ngược 

trong v2.4 và đã được rút bỏ khỏi v2.7. Vui lòng tham khảo thêm Chương 5 để 

xem chi tiết về phương pháp triển khai truy vấn/phản hồi trong Phiên bản 2.4 và 

các phiên bản sau. 

4A.3.16 RAR –Thông tin về thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

Chú ý: Cặp truy vấn/phản hồi này được giữ lại để tương thích ngược 

trong v2.4 và đã được rút bỏ khỏi v2.7. Vui lòng tham khảo thêm Chương 5 để 

xem chi tiết về phương pháp triển khai truy vấn/phản hồi trong Phiên bản 2.4 và 

các phiên bản sau. 

4A.3.17 RDR –Thông tin Cấp phát thuốc/điều trị 

Chú ý: Cặp truy vấn/phản hồi này được giữ lại để tương thích ngược 

trong v2.4 và đã được rút bỏ khỏi v2.7. Vui lòng tham khảo thêm Chương 5 để 

xem chi tiết về phương pháp triển khai truy vấn/phản hồi trong Phiên bản 2.4 và 

các phiên bản sau. 

4A.3.19 RER - Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa 

Chú ý: Cặp truy vấn/phản hồi này được giữ lại để tương thích ngược 

trong v2.4 và đã được rút bỏ khỏi v2.7. Vui lòng tham khảo thêm Chương 5 để 

xem chi tiết về phương pháp triển khai truy vấn/phản hồi trong Phiên bản 2.4 và 

các phiên bản sau. 

4A.3.19 RGR –Thông tin Liều Dược phẩm/điều trị 

Chú ý:Cặp truy vấn/phản hồi này được giữ lại để tương thích ngược 

trong v2.4 và đã được rút bỏ khỏi v2.7. Vui lòng tham khảo thêm Chương 5 để 

xem chi tiết về phương pháp triển khai truy vấn/phản hồi trong Phiên bản 2.4 và 

các phiên bản sau. 

4A.3.20 Cặp bản tin Truy vấn/Phản hồi Dược phẩm 

Tuyên bố sự phù hợp 

ID Lệnh truy vấn (ID Truy 

vấn=Q31): 

Q31 

Loại: Truy vấn 
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Tên Truy vấn: Lịch sử Cấp phát 

Kích hoạt Truy vấn (= MSH-9): QBP^Q31^QBP_Q11 

Phương thức Truy vấn: Cả hai 

Kích hoạt Phản hồi (= MSH-9): RSP^K31^RSP_K31 

Đặc điểm Truy vấn: Có thể xác định cụ thể bệnh nhân, thuốc, 

khoảng ngày, và cách sắp xếp kết quả phản 

hồi. 

Mục đích: Để lấy thông tin về lịch sử cấp thuốc cho 

bệnh nhân từ Máy chủ. 

Các Đặc điểm Phản hồi: Sắp xếp theo Thuốc đã cấp trừ khi được quy 

định khác tại SortControl (kiểm soát sắp 

xếp). 

Dựa trên Cấu trúc đoạn: RDS_O01 

 

QBP^Q31^QBP_Q11: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBP 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin   2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

QPD Xác định các tham số truy vấn  5 

[ --- QBP bắt đầu   

[...] Các đoạn truy vấn tùy chọn theo ví dụ   

] --- QBP kết thúc   

RCP Tham số kiểm soát phản hồi  5 

[  DSC  ] Con trỏ tiếp tục  2 

 

 

RSP^K31^RSP_K31: Cấu trúc ngữ pháp Phản hồi:  Bản tin Cấp phát Dược phẩm  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

QAK Báo nhận truy vấn  5 

QPD Xác định các tham số truy vấn  5 

RCP Tham số kiểm soát phản hồi  5 

{ --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

        [ --- bắt đầu ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

         PD1 Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

       [{PRT}] 
Sự tham gia (cho Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung) 
 7 

        ] --- kết thúc ADDITIONAL_DEMOGRAPHICS   

      [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho PID)  2 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

      [{ AL1 }] Thông tin dị ứng  3 

      [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

            PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

         [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

      ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

            RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4A 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXO)  2 

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{  --- bắt đầu COMPONENTS   

               RXC Thành phần thuốc/điều trị  4A 

            [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho mỗi RXC)  2 

         }] --- kết thúc COMPONENTS   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

      [   --- bắt đầu ENCODING   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

            RXE Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa  4A 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho RXE)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho RXE)  2 

         {   --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

               TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

         } --- kết thúc TIMING_ENCODED   

         {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  4A 

         [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      ] --- Kết thúc ENCODING   

         RXD Cấp phát thuốc/điều trị  4A 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho RXD)  7 

      {  RXR  } Đường dùng thuốc/điều trị  A 

      [{ RXC }] Thành phần thuốc/điều trị  4A 

      [{ CDO }] Phân đoạn liều tích lũy  4A 

      [{   --- bắt đầu OBSERVATION   

            OBX Kết quả  7 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho OBX)  7 

         [{ NTE }] Lưu ý và nhận xét (cho OBX)  2 

      }] --- kết thúc OBSERVATION   

   } --- kết thúc ORDER   

} --- kết thúc RESPONSE   

[  DSC  ] Con trỏ tiếp tục  2 

 

Đặc tả Tham số Đầu vào QPD 

Thứ tự 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Q

31) 

Tên Từ 

khó

a/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

Trường 

dữ liệu 

của 

Phân 

đoạn 

Mã 

Định 

danh 

Dịch 

vụ 

Tên Thành 

phần 

1 MessageQue

ryName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       
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Thứ tự 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Q

31) 

Tên Từ 

khó

a/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

Trường 

dữ liệu 

của 

Phân 

đoạn 

Mã 

Định 

danh 

Dịch 

vụ 

Tên Thành 

phần 

 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Danh 

sáchĐịnh 

danhBệnh 

nhân 

 MedicationD

ispensed 

S Y 100 CWE O  =  RXD.2  RXD-2: Mã 

Cấp 

phát/Cho 

Code 

 DispenseDat

e.LL 

S Y 24 DTM O  > 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Ngày/Thời 

gianđã Cấp 

phát 

 DispenseDat

e.UL 

S Y 24 DTM O  < 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Ngày/Thời 

gianđã Cấp 

phát 

 

 

Mô tả và Diễn giải Trường Tham số Đầu vào QPD  

Tham số Đầu 

vào (ID Truy 

vấn =Q31) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQuery

Name 

 CWE Phải có giá trị là Q31^Dispense History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi trường hợp bản tin truy vấn. 

PatientList  CX Tổ hợp của các giá trị PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, mục đích để xác 

định mục duy nhất trong bảng PATIENT_MASTER. 
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Tham số Đầu 

vào (ID Truy 

vấn =Q31) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

Mã PatientList. IdentifierTypeCode có ích trong việc 

lọc hoặc cung cấp việc xác định đơn nhất trong 

trường hợp Đơn vị/Hệ thống cấp định danh có thể có 

nhiều hơn một hệ thống mã hoá. (Bảng 

PATIENT_MASTER chứa một ràng buộc để tránh 

nhiều bệnh nhân cùng được xác định bởi một tổ hợp 

giá trị các trường.)  Các mục của bảng 

PATIENT_MASTER sẽ được tìm kiếm trên bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để lấy 

các dòng dữ liệu thỏa mãn điều kiện truy vấn.  

 

Nếu giá trị trường dữ liệu này không được xác định, 

tất cả các giá trị của trường này đều được coi là khớp 

đúng. 

 

Nếu một PID.3 được xác định, chỉ 1 mẫu phân đoạn 

được trả về. 

 ID ID Nếu giá trị trường này, PID.3.1, không được xác 

định, tất cả các giá trị của trường này đều được coi là 

phù hợp. 

 Ấn định 

Thẩm 

quyền 

HD Nếu giá trị trường này, PID.3.4, không được xác 

định, tất cả các giá trị của trường này đều được coi là 

phù hợp. 

 Mã loại 

Định danh 

IS Nếu giá trị trường này, PID.3.5, không được xác 

định, tất cả các giá trị của trường này đều được coi là 

phù hợp 

MedicationDisp

ensed 

 CWE Nếu giá trị trường này không được xác định, tất cả 

các giá trị của trường này đều được coi là phù hợp. 

DispenseDate.L

L 

 DTM Đây là giá trị sớm nhất được trả về của Ngày/Thời 

gian Cấp phát. Nếu giá trị trường này không được 

xác định, tất cả các giá trị của trường này đều được 

coi là phù hợp. 

DispenseDate.U

L 

 DTM Đây là giá trị muộn nhất được trả về của Ngày/Thời 

gian Cấp phát. Nếu giá trị trường này không được 

xác định, tất cả các giá trị của trường này đều được 

coi là phù hợp. 
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Ví dụ 

Ví dụ:  người dùng muốn biết tất cả các loại thuốc đã cấp cho bệnh nhân có 

mã số hồ sơ bệnh án là "555444222111" trong giai đoạn bắt đầu từ ngày 31/5/2005 

và kết thúc ngày 31/5/2006. Bản tin QBP được tạo ra như sau. 

MSH|^&~\|PCR|Gen Hosp|Pharm||200611201400-

0800||QBP^Q31^QBP_Q11|ACK9901|P|2.8| 

QPD|Q31^Dispense 

History^HL70471|Q001|555444222111^^^MPI^MR||20050531|20060531| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống dược phẩm xác định mã số hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc 

về Adam Everyman và xác định được 4 đơn thuốc được cấp trong giai đoạn bắt 

đầu từ ngày 5/31/2005 và kết thúc ngày 5/31/2006 và trả về bản tin RSP sau: 

MSH|^&~\|Pharm|Gen hosp|PCR||200611201400-0800||RSP^K31^RSP_K31|8858|P|2.8| 

MSA|AA|ACK9901| 

QAK|Q001|OK|Q31^Dispense History^HL70471|4| 

QPD|Q31^Dispense History^HL70471|Q001|444-33-3333^^^MPI^MR||20050531|20060531| 

PID|||444-33-3333^^^MPI^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2222 Home Street 

^^Anytown^US^12345||^^^^^555^5552004| 

ORC|RE||89968665||||||200505121345-0700|||444-44-

4444^HIPPOCRATES^HAROLD^^^^MD||^^^^^555^5551003| 

RXE|1^BID^^20050529|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC 

|120||mgm| 

RXD|1|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC |200505291115-

0700|100|||1331665|3| 

RXR|PO| 

ORC|RE||89968665||||||200505291030-0700|||444-44-

4444^HIPPOCRATES^HAROLD^^^^MD||^^^^^555^5551003| 
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RXE|1^^D100^^20070731^^^TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN 

SR|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC |100||180MG|TABLET 

SA|||G|||0|BC3126631^CHU^Y^L||213220929|0|0|19980821| 

RXD|1|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC 

|20050821|100|||213220929|0|TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN SR| 

RXR|PO| 

ORC|RE||235134037||||||200509221330-0700|||444-44-

4444^HIPPOCRATES^HAROLD^^^^MD||^^^^^555^5551003| 

RXD|1|00172409660^BACLOFEN 10MG TABS^NDC|200509221415-

0700|10|||235134037|5|AS DIRECTED| 

RXR|PO| 

ORC|RE||235134030||||||200510121030-0700|||222-33-4444^PUMP^PATRICK^^^^MD 

||^^^^^555^5551027| 

RXD|1|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|200510121145-

0700|10|||235134030|5|AS DIRECTED| 

RXR|PO| 

 

4A.2 CÁC PHÂN ĐOẠN DƯỢC PHẨM/ĐIỀU TRỊ 

4A.4.1 RXO – Phân đoạn Chỉ định dược phẩm/điều trị 

Đây là phân đoạn Chỉ định dược phẩm/điều trị chính ("master"). Nó chứa 

dữ liệu chỉ định không cụ thể đến thành phần hoặc chất phụ gia.  Không giống 

phân đoạn OBR, nó không chứa trường dữ liệu trạng thái hoặc dữ liệu khác chỉ 

liên quan đến kết quả. 

Nó có thể được sử dụng cho mọi loại chỉ định dược phẩm, bao gồm điều trị 

nội trú (liều đơn vị và liều đơn vị phức hợp), điều trị ngoại trú, tiêm truyền IV 

(tĩnh mạch), và tiêm truyền IV cung cấp dinh dưỡng (IV dinh dưỡng), cũng như là 

các điều trị phi dược phẩm, ví dụ, liệu pháp hô hấp, oxy, và nhiều phương pháp 

điều trị điều dưỡng. 
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Ngoài thông tin dược phẩm/điều trị, phân đoạn này chứa các dữ liệu bổ 

sung như là nhà cung cấp, các văn bản nhận xét.   

Đoạn RXO không cần một trường Số lượng/thời gian. Phân đoạn ORC 

chứa trường dữ liệu ORC-7-Số lượng/thời gian được yêu cầu của chỉ định gốc, giá 

trị này không thay đổi khi chỉ định được mã hóa, cấp phát, hay cho sử dụng. 

 

HL7 Bảng thuộc tính – RXO – Chỉ định dược phẩm/điều trị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE C  9999 00292 Mã kê dùng yêu cầu 

2   NM C   00293 Lượng kê dùng yêu cầu–Tối thiểu 

3   NM O   00294 Lượng kê dùng yêu cầu–Tối đa 

4   CWE C  9999 00295 Đơn vị kê dùng yêu cầu 

5   CWE C  9999 00296 Dạng định liều yêu cầu 

6   CWE O Y 9999 00297 
Chỉ dẫn về Dược phẩm/điều trị của Nhà 

cung cấp 

7   CWE O Y 9999 00298 
Chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị của Nhà 

cung cấp 

8    W    Địa điểm chuyển đến 

9 1..1  ID O  0161 00300 Cho phép thay thế 

10   CWE O  9999 00301 Mã cấp phát yêu cầu 

11   NM O   00302 Số lượng cấp phát yêu cầu 

12   CWE O  9999 00303 Đơn vị cấp phát được yêu cầu 

13  3= NM O   00304 Số lần Tái cấp 

14   XCN B Y  00305 Số DEA của Nhà cung cấp chỉ định 

15   XCN C Y  00306 
ID người thẩm định của Dược sĩ/Người 

thực hiện điều trị 

16 1..1  ID O  0136 00307 Cần có sự kiểm tra của người 

17  20= ST C   00308 Kê dùng yêu cầu theo (Đơn vị thời gian) 

18   NM O   01121 Hàm lượng kê dùng yêu cầu 

19   CWE O  9999 01122 Đơn vị hàm lượng kê dùng yêu cầu 

20   CWE O Y 9999 01123 Chỉ định 

21  6= ST O   01218 Con số của tốc độ kê dùng yêu cầu 

22   CWE O  9999 01219 Đơn vị kê dùng yêu cầu 

23   CQ O   00329 Tổng Liều hàng ngày 

24   CWE O Y 9999 01476 Mã bổ sung 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

25  5# NM O   01666 Thể tích hàm lượng thuốc yêu cầu 

26   CWE O  9999 01667 Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc yêu cầu 

27 1..1  ID O  0480 01668 Loại Chỉ định Dược phẩm 

28   NM O   01669 Khoảng cách thời gian cấp phát 

29   EI O   02149 Định danh thực thể thuốc 

30   EI O   02150 Định danh thực thể đoạn 

31   CNE C  0725 02151 Mã phương thức 

32   CWE B  9999 01681 Quầy thuốc cấp phát 

33   XAD B   01682 Địa chỉ quầy thuốc cấp phát 

34   PL O   01683 Địa điểm của bệnh nhân cần giao đến 

35   XAD O   01684 Địa chỉ giao đến 

36   XTN O Y  2309 Số Điện thoại của quầy thuốc 

 

4A.4.1.0  Định nghĩa các trường RXO 

4A.4.1.1 RXO-1   Mã Kê dùng yêu cầu  (CWE)   00292 

Các 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 này xác định sản phẩm điều trị hoặc điều trị được đặt 

hàng cung cấp cho bệnh nhân; nó tương tự với trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ 

phổ biến về chức năng. Ví dụ về sản phẩm điều trị bao gồm các trị liệu và các loại 

thiết bị hay vật tư như: miếng đệm ống hít thở, giám sát lượng đường trong máu, 

ống chích, bộ truyền, có thể cần theo đơn thuốc. 

Thông thường mục được mã hóa đã hàm chỉ dạng định liều và cần thêm 

dạng định liều kèm theo tên sản phẩm. Khi một mã kê dùng không kèm theo dạng 

định liều, sử dụng trường RXO-5- Dạng định liều yêu cầu. Khi mã kê dùng không 
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chứa theo hàm lượng, sử dụng trường RXO-18-Hàm lượng kê dùng yêu cầu và 

trường RXO-19- Đơn vị kê dùng yêu cầu. Cần nhận thức rằng rằng hàm lượng 

không áp dụng cho một số chỉ định như vậy. 

RXO-1, RXO-2 và RXO-4 là các trường dữ liệu bắt buộc trừ khi đơn 

thuốc/điều trị được truyền tải dưới dạng Văn bản tự do sử dụng trường dữ liệu 

RXO-6; khi đó các trường dữ liệu RXO-1, RXO-2, và RXO-4 có thể trống và 

thành phần dữ liệu con đầu tiên của trường RXO-6 phải trống.  

Việc sử dụng RXO-6.2 thay vì RXO-1.2 cho chỉ định dùng văn bản tự do 

phụ thuộc vào việc văn bản tự do đó mô tả sản phẩm hoặc có bản chất là lời nhận 

xét nhiều hơn. 

Tham khảo thêm các trường dữ liệu yêu cầu cấp phát RXO-10, RXO-11, và 

RXO-12 để xem phần bàn luận về mối tương quan với các trường yêu cầu kê 

dùng. 

 

4A.4.1.2 RXO-2   Số lượng kê dùng yêu cầu – Tối thiểu    (NM)   00293 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ số lượng được chỉ định. Trong một chỉ 

định có liều dùng thay đổi, đây là số lượng yêu cầu tối thiểu. Trong một chỉ định 

liều dùng cố định, số này chính là số lượng được chỉ định. 

Các trường dữ liệu RXO-1, RXO-2 và RXO-4 là bắt buộc, trừ khi đơn 

thuốc/điều trị được truyền tải dưới dạng văn bản tự do sử dụng trường dữ liệu 

RXO-6, khi đó trường dữ liệu RXO-1, RXO-2, và RXO-4 có thể trống và thành 

phần con đầu tiên của RXO-6 phải để trống. 

Lưu ý:  Trường dữ liệu này không phải là trường lặp lại của thành phần đầu tiên 

của trường dữ liệu Số lượng/thời gian, do trong các chỉ định phi – dược phẩm/điều 

trị, thành phần đó có thể được sử dụng để chỉ bội số của một số lượng đã chỉ định. 

Nói cách khác, với Chỉ định dược phẩm/điều trị,thành phần Số lượng của trường 

dữ liệu Số lượng/thời gian chỉ giá trị được cho tại mỗi khoảng thời gian phục vụ; 

như vậy, trong chỉ định của RX, thành phần đầu tiên đó luôn ngầm định là 1. Do 

đó, trong khi xử lý chỉ định thực sự, giá trị 1 trong thành phần đầu tiên của trường 

dữ liệu Số lượng/thời gian luôn chỉ một lần thực tế được phép dùng của số lượng 

được xác định trong trường dữ liệu này (Trường Số lượng kê dùng yêu cầu) 
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4A.4.1.3 RXO-3   Số lượng kê dùng yêu cầu–Tối đa  (NM)   00294 

Định nghĩa: Trong chỉ định liều dùng thay đổi, đây là số lượng chỉ định tối 

đa. Trong chỉ định liều dùng không đổi, trường này không được sử dụng. 

 

4A.4.1.4 RXO-4   Đơn vị kê dùng yêu cầu   (CWE)   00295 

Các 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 xác định đơn vị cho số lượng kê dùng. 

Các trường dữ liệu RXO-1, RXO-2 và RXO-4 là bắt buộc trừ khi đơn thuốc 

được truyền tải dưới dạng văn bản tự do sử dụng trường RXO-6, khi đó các trường 

dữ liệu RXO-1, RXO-2, và RXO-4 có thể trống và thành phần con đầu tiên của 

RXO-6 phải trống.  

Lưu ý: Các Đơn vị này có thể là "Số lượng phức hợp"; ví dụ., Đơn vị có 

thể chứa từ "trên” (per.) Ví dụ như, micrograms trên KG (micg/kg) là giá trị chấp 

nhận được, nó có nghĩa đơn vị là micrograms trên KG (của trọng lượng cơ thể).  

Xem Chương 7 để có định nghĩa đầy đủ về đơn vị ISO+. 

Cần có một bảng đơn vị tiêu chuẩn để định nghĩa cách viết tắt cho các đơn 

vị phức hợp. Trong khi chờ thống nhất bảng này, mỗi điểm triển khai cần có một 

bảng do người dùng tự định nghĩa.  Nếu việc giải thích đơn vị tổ hợp cần hiểu biết 

từ một vài kết quả quan sát (như trọng lượng, chiều cao cơ thể), các kết quả này có 

thể được gửi trong cùng một bản tin chỉ định sử dụng phân đoạn OBX tùy chọn. 
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4A.4.1.5 RXO-5   Dạng định liều yêu cầu   (CWE)   00296 

Các 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 xác định cách thức tổng hợp thuốc điều trị 

để cấp phát, ví dụ, viên, viên nang, viên dạng hình viên đạn. Trong một vài trường 

hợp, thông tin này đã được hàm chỉ bởi mã cấp phát/kê dùng trong  trường dữ liệu 

RXO-1-mã kê dùng yêu cầu hoặc RXO-10-Mã cấp phát yêu cầu. Trường dữ liệu 

này là bắt buộc khi cả hai trường dữ liệu RXO-1-Mã kê dùng yêu cầu và RXO-10-

Mã cấp phát yêu cầu không xác định được liều thuốc/điều trị; và là tùy chọn trong 

trường hợp ngược lại. 

4A.4.1.6 RXO-6   Các Chỉ dẫn về Dược phẩm/điều trị của Nhà cung cấp   (CWE)   

00297 

Các 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 xác định chỉ dẫn của nhà cung cấp chỉ định 

đến các nhà cung cấp dược phẩm hoặc cung cấp điều trị phi-dược phẩm (ví dụ., 

điều trị hô hấp). Nếu được mã hóa, cần phải sử dụng một bảng do người dùng định 

nghĩa. Nếu được truyền trong trường Văn bản tự do, đặt giá trị null (rỗng) vào 
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thành phần đầu tiên và văn bản vào thành phần thứ 2, ví dụ., |^đây là hướng dẫn 

điều trị dùng văn bản tự do|. 

Nếu đơn thuốc được truyền theo Văn bản tự do sử dụng trường dữ liệu 

RXO-6, thì các trường dữ liệu RXO-1, RXO-2, và RXO-4 có thể trống và thành 

phần đầu tiên của RXO-6 phải trống. Ngược lại, RXO-1, RXO-2 và RXO-4 là bắt 

buộc. 

 

4A.4.1.7 RXO-7   Các chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị của nhà cung cấp (CWE)   

00298 

Các 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 xác định các hướng dẫn của nhà cung cấp 

chỉ định đến bệnh nhân hoặc đến nhà cung cấp cho dùng thuốc hoặc điều trị.  Nếu 

được mã hóa, cần phải sử dụng một bảng người dùng định nghĩa. Nếu được truyền 

tải theo trường văn bản tự do, đặt giá trị rỗng (null) vào thành phần đầu tiên và văn 

bản vào thành phần thứ 2, ví dụ., |^đây là hướng dẫn điều trị dùng văn bản tự do|. 

 

4A.4.1.8 RXO-8   Địa điểm giao đến 

Chú ý:Trường RXO-8 được giữ lại để tương thích ngược trong v2.6 và chi 

tiết của nó đã được rút bỏ và xóa khỏi v2.8. 

4A.4.1.9 RXO-9   Cho phép Thay thế   (ID)   00300 

Định nghĩa: Giá trị được mã hóa chỉ ra có được phép thay thế không, và, 

nếu có, đó là loại thay thế nào.  Tham chiếu Bảng 0161 của HL7 – Cho phép Thay 

thế trongChương 2C, Các bảng mã, để có các mã hợp lệ. 

file:///E:/Downloads/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70161
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4A.4.1.10 RXO-10   Mã Cấp phát yêu cầu   (CWE)   00301 

Các 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 xác định cái gì đã/sẽ được cấp phát; nó 

tương tự với trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ phổ biến về chức năng. Nó có thể  

xuất hiện trong chỉ định hoặc không, tùy thuộc vào ứng dụng. Nếu nó không xuất 

hiện, và các trường dữ liệu RXO-11-số lượng cấp phát yêu cầu và RXO-12-đơn vị 

cấp phát yêu cầu có giá trị, thì giá trị của trường RXO-1-mã kê dùng yêu cầu được 

coi là áp dụng cho trường này.  Nếu mã cấp phát yêu cầu chưa dạng định liều, thì 

cần có trường dữ liệu RXO-5-Dạng định liều yêu cầu. 

Lưu ý về các trường dữ liệu yêu cầu – cấp phát:  

Đôi khi trong một chỉ định, tổng số thuốc hoặc điều trị yêu cầu cấp phát không có 

mối quan hệ trực tiếp nào với số lượng và lịch trình kê dùng. Ví dụ, một Chỉ định 

dược phẩm/điều trị của bệnh nhân ngoại trú có thể là dùng bốn viên một ngày <tên 

thuốc, giá trị>, Q6H (mỗi sáu giờ)-- cấp 30 viên. Một chỉ định của bệnh nhân nội 

trú có thể là NS/D5W (nước muối sinh lý với 5% dextrose) với liều dùng 

1000cc/giờ -- cấp 3 chai mỗi chai chứa một lít dung dịch NSD5W. Trường dữ liệu 

yêu cầu-cấp phát hỗ trợ kiểu chỉ định thông dụng này. 

 

4A.4.1.11 RXO-11   Số lượng cấp phát yêu cầu   (NM)   00302 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lượng cần cấp phát. Xem lưu ý 

ở trên. 
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4A.4.1.12 RXO-12   Đơn vị cấp phát yêu cầu  (CWE)   00303 

Các 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 xác định Đơn vị của số lượng cấp phát. 

Đây phải là Đơn vị phản ánh số lượng dược chất được cấp phát. Nó không chứa 

đơn vị phức hợp. Xem lưu ý ở trên. 

 

4A.4.1.13 RXO-13   Số lần Tái cấp   (NM)   00304 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lần số lượng cấp phát được yêu 

cầu có thể được trao cho bệnh nhân, tuân theo quy định của địa phương (cục bộ). 

Chỉ đề cấp đến bệnh nhân ngoại trú. 

 

4A.4.1.14 RXO-14   Số DEA của nhà cung cấp đặt hàng (XCN)   00305 

Các 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 đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với 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 để ấn định thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tình huống tên (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 để ấn định phạm vi (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 để ấn định khoa/phòng (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 này được giữ lại chỉ để tương thích ngược kể từ 

phiên bản v27. Độc giả nên tham khảo phân đoạn PRT mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định số hiệu dược chất được kiểm soát của nhà 

cung cấp, nếu cần, theo điểm triển khai. Nó được định nghĩa là tùy điều kiện vì nó 

bắt buộc khi dược chất được yêu cầu là dược chất được kiểm soát (ví dụ., 

narcotic). Nếu cá nhân được đề cập trong trường này cũng đã được đề cập trong 

đoạn PRT, chúng phải chứa cùng một thông tin. Tuy nhiên, nếu có sự sai khác, 

đoạn PRT sẽ được ưu tiên. 

 

4A.4.1.15. RXO-15   ID người thẩm định của Dược sĩ/Nhà cung cấp điều trị   

(XCN)   00306 

Các 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 đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với 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 để ấn định thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tình huống tên (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 để ấn định phạm vi (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 để ấn định khoa/phòng (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 ID nhà cung cấp của người thẩm định 

dược sĩ/nhà cung cấp điều trị. Sử dụng nếu được yêu cầu bởi ứng dụng điều trị 

hoặc ứng dụng dược phẩm hoặc điểm triển khai trong chỉ định (hoặc một nhóm 

các chỉ định), ngoài trường dữ liệu ORC-11-thẩm định bởi. 

Ví dụ: 

Điểm triển khai yêu cầu một nhà cung cấp "thẩm định bởi" (ví dụ một y tá) 

và một "dược sĩ/người cung cấp điều trị thẩm định" trong một chỉ định.  Trong 

trường hợp này, trường dữ liệu đầu tiên, ORC-11-thẩm định bởi, đã có sẵn; nhưng 

trường thứ hai, RXO-15-ID người thẩm định của dược sĩ/nhà cung cấp điều trị, 

cần được cung cấp. 

  

4A.4.1.16 RXO-16   Cần có sự kiểm tra của người (ID)   00307 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này sử dụng Bảng 0136 của HL7–Chỉ báo 

Có/Không trong Chương 2C, Các bảng mã. Các giá trị có ý nghĩa như sau đối với 

trường dữ liệu này: 

Y Có –Chỉ ra rằng các dược sĩ hoặc nhà cung cấp điều trị phi-dược 

phẩm thực hiện chỉ định cần phải chú ý đến nội dung Văn bản trong chỉ dẫn của 

trường dữ liệu RXO-6-Chỉ dẫn về dược phẩm/điều trị của nhà cung cấp. Có cảnh 

báo. 

N Không –Không có cảnh báo. Nó tương đương với giá trị (null) ngầm 

định. 

Một ví dụ sử dụng trường dữ liệu này trong tình huống sau đây: 

file:///E:/Downloads/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
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Một ứng dụng Nhập chỉ định thông minh biết khả năng tương tác thuốc 

hoặc điều trị có thể xảy ra của một chỉ định nhất định, nhưng nhà cung cấp tiến 

hành chỉ định muốn bỏ qua điều kiện này. Trong tình huống đó, ứng dụng dược 

phẩm hoặc điều trị nhận đơn hàng sẽ muốn có nhân viên là dược sĩ hoặc nhân viên 

điều trị phi-dược phẩm kiểm tra lại sự tương tác và liên hệ lại với bác sĩ chỉ định. 

 

4A.4.1.17 RXO-17   Kê dùng yêu cầu theo (Đơn vị Thời gian)   (ST)   00308 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định đơn vị thời gian sử dụng để tính 

tốc độ cho dùng dược chất. 

Định dạng: 

S<số nguyên> = <số nguyên>giây 

M<số nguyên> = <số nguyên>phút 

H<số nguyên> = <số nguyên>giờ 

D<số nguyên> = <số nguyên>ngày 

W<số nguyên> = <số nguyên>tuần 

L<số nguyên> = <số nguyên>tháng 

Lưu ý: Định dạng này giống với thành phần THỜI HẠN của Trường dữ liệu Số 

lượng/thời gian, ngoại trừ chi tiết "X". 

Trường dữ liệu này được định nghĩa là tùy điều kiện vì nó bắt buộc khi 

dược chất chỉ định cần được cho dùng liên tục theo tốc độ kê đơn (ví dụ một số 

dạng tiêm truyền IV nhất định). Ví dụ như, nếu “Số lượng/Đơn vị kê dùng” là 

300ml và “kê dùng trên” đơn vị thời gian là H1, tốc độ là 300ml/giờ và khoảng 

thời gian của liều là 1 giờ. Do đó đơn vị số lượng kê dùng và kê dùng trên thời 

gian xác định khoảng thời gian của dịch vụ. 

Trường dữ liệu này khác với thành phần “khoảng cách thời gian” trong 

trường dữ liệu Số lượng/thời gian, nhưng có thể được sử dụng kết hợp với nó, như 

trong kê dùng 300ml NS mỗi giờ trong 1giờ, lặp lại hai lần một ngày. 
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4A.4.1.18 RXO-18   Hàm lượng kê dùng yêu cầu   (NM)   01121 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi trường dữ liệu 

RXO-1-mã kê dùng yêu cầu không xác định hàm lượng; và có thuộc tính tùy chọn 

trong các trường hợp còn lại. Đây là phần định dạng số của hàm lượng, sử dụng 

kết hợp với đơn vị trong trường dữ liệu RXO-19-đơn vị hàm lượng kê dùng yêu 

cầu. 

Sự cần thiết của trường dữ liệu hàm lượng và đơn vị hàm lượng bên cạnh 

các trường dữ liệu số lượng và đơn vị số lượng trong nhiều phân đoạn RX_ khác 

nhau cần phải được giải thích. Bác sĩ có thể kê đơn một loại thuốc như Ampicillin 

theo hai cách. Một cách là "Ampicillin 250 mg loại viên nang, 2 viên bốn lần mỗi 

ngày."  Trong trường hợp này số lượng kê dùng là 2, Đơn vị kê dùng là viên nang, 

và hàm lượng là 250 và đơn vị hàm lượng là milligam. 

Tuy nhiên, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng có thể kê thuốc 

điều trị như sau “Ampicillin 500 mg bốn lần mỗi ngày.” Trong trường hợp này, số 

lượng kê là 500 và đơn vị kê là milligam. Hàm lượng sẽ không được báo cáo trong 

phân đoạn RXO vì nó không xác định; thuốc có thể được cấp theo 2 viên 250 mg 

hoặc một viên 500 mg. Nhưng dược sĩ sẽ cấp phát một loại viên nang và ghi hàm 

lượng trong phân đoạn RXE là 250 hoặc 500, tùy thuộc vào loại viên nang nào 

được cấp. 

Một số hệ thống mã hóa hàm chỉ hàm lượng, đơn vị, đường dùng, và nhà 

sản xuất dược chất trong cùng một mã chỉ dẫn. Ví dụ, các mã NDC thường không 

chỉ bao hàm dược chất mà còn bao gồm cả hàm lượng, đơn vị, và định liều, ví dụ 

0047-0402-30^Ampicillin 250 MG CAPS^NDC. Vì vậy tất cả các thông tin này 

có thể hoàn toàn xác định trong trường dữ liệu RXO-1-mã kê dùng yêu cầu và 

trong các trường dữ liệu tương tự CWE/CNE trong phân đoạn dược phẩm/điều trị 

khác. Trong trường hợp này, không cần thiết phải dùng trường dữ liệu hàm lượng 

và đơn vị hàm lượng để cung cấp các thông tin này. 
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4A.4.1.19 RXO-19  Đơn vị Hàm lượng kê dùng yêu cầu (CWE)   01122 

Các 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 có thuộc tính bắt buộc khi trường dữ liệu 

RXO-1-mã kê dùng yêu cầu và trường dữ liệu RXO-10-mã cấp phát yêu cầu không 

xác định hàm lượng; còn lại là tùy chọn. Đây là đơn vị của hàm lượng, được sử 

dụng kết hợp với trường dữ liệu RXO-18-hàm lượng kê dùng yêu cầu. 

Lưu ý: Các đơn vị có thể là các "Số lượng phức hợp;" ví dụ., Đơn vị có thể thể 

hiện một Số lượng trên đơn vị thời gian.  Ví dụ, microgam trên giờ (micg/giờ) là 

giá trị chấp nhận được.  Đơn vị phức hợp có trong bảng ISO+. Xem Chương 7 để 

có định nghĩa đầy đủ về đơn vị ISO+. 

4A.4.1.20 RXO-20   Chỉ định   (CWE)   01123 

Các 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 xác định tình trạng hoặc vấn đề mà 

thuốc/điều trị được kê đơn để điều trị. Có thể lặp lại nếu có nhiều chỉ định. 
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4A.4.1.21 RXO-21   Số lượng tốc độ kê dùng yêu cầu   (ST)   01218 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa tốc độ cho dùng thực tế một loại 

thuốc điều trị, ví dụ., 150 ml/giờ (cho việc truyền tĩnh mạch IV (tĩnh mạch)) hoặc 

4 lít/phút cho thở oxy qua đường mũi. 

 

4A..4.1.22 RXO-22   Đơn vị tốc độ kê dùng yêu cầu   (CWE)   01219 

Các 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 đơn vị của trường dữ liệu RXO-21-số 

lượng của tốc độ kê dùng  yêu cầu.  

 

4A.4.1.23 RXO-23   Tổng liều dùng hàng ngày  (CQ)   00329 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 tổng liều dùng hàng ngày cho dược 

phẩm cụ thể được thể hiện dưới dạng các đơn vị thực tế cấp phát. 
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4A.4.1.24 RXO-24   Mã Bổ sung (CWE)   01476 

Các 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)> 

Trường dữ liệu này chứa thông tin xác định bất kỳ mã nào có thể tương ứng 

với các dược chất. Các mã thông dụng bao gồm: Định danh Sản phẩm cùng loại 

(GPI), Số hiệu mã chung_Số thứ tự (GCN_SEQNO), Mã thuốc quốc gia (NDC). 

 

4A.4.1.25 RXO-25   Thể tích Hàm lượng Thuốc Yêu cầu   (NM)   01666 

Mô tả: Trường dữ liệu định dạng số này để xác định số đo thể tích có chứa 

hàm lượng thuốc. Ví dụ, Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir có nghĩa là 120 MG 

thuốc trong dung dịch với thể tích 5 ML, có thể mã hóa trong các trường dữ liệu 

RXO-18, RXO-19, RXO-25 và RXO-26 như sau: 

RXO||||||||||||||||||120|mg^^ISO||||||5|ml^^ISO ...<cr> 
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4A.4.1.26 RXO-26   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc yêu cầu  (CWE)   01667 

Các 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)> 

Mô tả: Trường dữ liệu này mô tả đơn vị thể tích tương ứng của trường dữ 

liệu RXO-25 Thể tích hàm lượng thuốc yêu cầu.  Xem ví dụ trong RXO-25. 

  

4A.4.1.27 RXO-27   Loại Chỉ định Dược phẩm   (ID)   01668 

Định nghĩa:Trường dữ liệu Loại chỉ định dược phẩm định nghĩa danh mục 

dùng chung của chỉ định dược phẩm có thể sử dụng để xác định lộ trình xử lý. 

Tham khảo Bảng 0480 của HL7 — Các loại Chỉ định Dược phẩm trong Chương 

2C, Các Bảng Mã, để có các giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để nhóm các đơn hàng để xử 

lý và/hoặc báo cáo. Ví dụ, Bản ghi thực tế cho dùng thuốc (MARs) thường nhóm 

các dung dịch có thể tích lớn, thuốc và các dung dịch có thể tích nhỏ khác nhau 

dựa trên các quy trình riêng tại từng điểm triển khai. 

Quy tắc Sử dụng: Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn cho mọi giao 

dịch Dược phẩm. Khi nó không được đưa vào, giá trị ngầm định sẽ là “M”. 

 

4A.4.1.28 RXO-28   Khoảng cách thời gian cấp phát   (NM)   01669 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này xác định số ngày tối thiểu giữa các sự kiện 

cấp phát. 
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4A.4.1.29 RXO-29   Định danh thực thể dược phẩm  (EI)   02149 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:Trường dữ liệu này chứa một giá trị định danh duy nhất của 

dược phẩm gắn với phân đoạn này. Thay vì xác định sản phẩm cần được kê dùng, 

như trong trường dữ liệu RXO-1 Mã kê dùng yêu cầu, trường dữ liệu này dùng để 

xác định dược phẩm tương ứng với chỉ định được phản ánh trong phân đoạn dữ 

liệu. Định danh này là cố định trong các thực thể bản tin.  

Lưu ý:  Trường dữ liệu RXO-39-Định danhThực thể Dược phẩm được giới thiệu 

trong phiên bản v2.6 để hỗ trợ khái niệm và cấu trúc bản tin Chăm sóc Bệnh nhân. 

Tại thời điểm này, chưa có tài liệu nào về trường hợp sử dụng của trường dữ liệu 

này trong ngữ cảnh các Chỉ định dược phẩm/điều trị như được mô tả trong chương 

này. Thông báo này không ngăn cản việc sử dụng trường dữ liệu RXO-29 trong 

bản tin dược phẩm, nhưng người triển khai nên chú ý trong việc sử dụng trường 

dữ liệu này ngoài ngữ cảnh Chăm sóc Bệnh nhân cho đến khi thiết lập được các 

trường hợp sử dụng trong dược phẩm/điều trị. 

 

4A.4.1.30 RXO-30   Định danh thực thể phân đoạn  (EI)   02150 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa giá trị để định danh duy nhất phân 

đoạn này qua thời gian và các bản tin. Nó không được dự định như một “ID thiết 

lập”, mà là một định danh duy nhất cho phép tham chiếu đến không chỉ các phân 

đoạn trong cùng một bản tin, mà còn đến cả các phân đoạn của bản tin khác và 

gián tiếp đến đối tượng được mô tả trong các phân đoạn đó nếu ứng dụng duy trì 

được sự nhất quán cần thiết. Định danh này là thống nhất trong mọi thực thể bản 

tin. 

Lưu ý:  Trường dữ liệu RXO-30-Định danh Thực thể Đoạn được giới thiệu trong 

phiên bản v2.6 để hỗ trợ cấu trúc và khái niệm bản tin Chăm sóc Bệnh nhân.Tại 

thời điểm này, chưa có tài liệu nào về trường hợp sử dụng của trường dữ liệu này 

trong ngữ cảnh các Chỉ định dược phẩm/điều trị như được mô tả trong chương 

này.  Thông báo này không ngăn cản việc sử dụng trường dữ liệu RXO-30 trong 

bản tin dược phẩm, nhưng người triển khai nên chú ý trong việc sử dụng trường 
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dữ liệu này ngoài ngữ cảnh Chăm sóc Bệnh nhân cho đến khi thiết lập được các 

trường hợp sử dụng trong dược phẩm/điều trị.  

 

4A.4.1.31 RXO-31   Mã cách thức   (CNE)   02151 

Các 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 diễn tả trạng thái chức năng của chỉ định 

thể hiện trong thực thể phân đoạn này. Tham khảo Bảng 0725 của HL7 – Các mã 

cách thức trong chương 2C, Các Bảng Mã, để xem các giá trị hợp lệ. Trường dữ 

liệu này chỉ có thể được sử dụng với một sự kiện kích hoạt mới và bản tin mới từ 

phiên bản v2.6 trở đi. Khi trường dữ liệu này không được đặt giá trị trong bản tin, 

giá trị ngầm định là ‘EVN’. 

Có thể có sự trùng lặp giữa trường dữ liệu này và trường dữ liệu ORC-5 

Trạng thái chỉ định. Mặc dù vậy, mục đích của Mã cách thức là để hỗ trợ mô tả và 

lập tài liệu lịch sử các sự kiện. Trong ngữ cảnh này, Mã cách thức có thể xung đột 

với Mã trạng thái chỉ định, một mã cách thức có thể áp dụng cho nhiều giá trị 

trạng thái chỉ định khác nhau, hoặc phân đoạn này có thể được sử dụng bên ngoài 

mô hình của chỉ định (ví dụ., trong kế hoạch chăm sóc bệnh nhân). Cách thức là 

phương tiện để thay đổi ngữ nghĩa của dữ liệu lâm sàng trong một bản tin khi nó 

không thể được chỉ ra từ sự kiện kích hoạt: Khi dữ liệu có thể thể hiện một loại 

thuốc dùng trong quá khứ, một loại thuốc dùng trong tương lai ( ví dụ., trong kế 

hoạch chăm sóc bệnh nhân), hoặc  trong một yêu cầu ( ví dụ., như một lý do để 

tham khảo). Người đọc tham khảo thêm chương 12, Chăm sóc Bệnh nhân, để xem 

các bàn luận sâu hơn về kế hoạch chăm sóc bệnh nhân và giới thiệu chuyển viện. 

Lưu ý:  Trường dữ liệu RXO-31 Mã cách thức được giới thiệu trong phiên bản 

v2.6 để hỗ trợ cấu trúc và khái niệm bản tin Chăm sóc Bệnh nhân. Tại thời điểm 

file:///E:/Downloads/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70725
file:///E:/Downloads/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70725


Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Trang 56 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

này, chưa có tài liệu nào về trường hợp sử dụng cho trường dữ liệu này trong ngữ 

cảnh các Chỉ định dược phẩm/điều trị như được mô tả trong chương này.Thông 

báo này không ngăn cản việc sử dụng trường dữ liệu RXO-31 trong bản tin dược 

phẩm, nhưng người triển khai nên chú ý trong việc sử dụng trường dữ liệu này 

ngoài ngữ cảnh Chăm sóc Bệnh nhân cho đến khi tài liệu về tình huống sử dụng 

dược phẩm/điều trị được xuất bản. Trong khi đó có lưu ý tương tự với trường dữ 

liệu RXO-29-Định danh Thực thể Thuốc và trường dữ liệu RXO-30-Định danh 

Thực thể Phân Đoạn, cần lưu ý đặc biệt tới trường dữ liệu RXO-31 vì nó có thể 

điều chỉnh dự định của phân đoạn/bản tin và gây ra các vấn đề về tương thích 

ngược. 

4A.4.1.32 RXO-32   Quầy thuốc cấp phát   (CWE)   01681 

Các 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 được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

trong phiên bản v27. Thông tin trước đây được truyền đạt bởi trường dữ liệu này 

hiện được truyền đạt qua phân đoạn PRT. Người đọc nên tham khảo Chương 7 cho 

phần mô tả phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này xác định quầy thuốc sẽ cấp phát hoặc đã cấp phát đơn 

thuốc. Trong ngữ cảnh của một chỉ định/yêu cầu (ví dụ., trong phân đoạn RXO) 

trường dữ liệu này thể hiện quầy thuốc được yêu cầu cấp phát thuốc. Trong ngữ 

cảnh của một chỉ định đã đăng ký (ví dụ., một đoạn RXE) trường dữ liệu này thể 

hiện quầy thuốc cấp phát dự kiến, quầy thuốc được mong đợi sẽ cấp phát cho đơn 

thuốc. 
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4A.4.1.33 RXO-33   Địa chỉ quầy thuốc cấp phát (XAD)   01682 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Địa chỉ đường phố  (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích ngược trong phiên 

bản v27. Thông tin trước đây được truyền đạt bởi trường dữ liệu này hiện được 

truyền đạt qua phân đoạn PRT. Người đọc nên tham khảo Chương 7 cho phần mô 

tả phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này xác định địa chỉ của Cơ sở cấp phát.   

 

4A.4.1.34 RXO-34   Địa điểm của bệnh nhân cần chuyển đến (PL)   01683 

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility 

(HD)> ^ <Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building 

(HD)> ^ <Floor (HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive 

Location Identifier (EI)> ^ <Assigning Authority for Location (HD)> 



Chương 4: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 59 

Bản cuối. Tháng 2 năm  2014. 

Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phòng bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giường bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

& <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con của Đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

& <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vị trí của bệnh nhân mà dược chất 

sẽ được đưa đến.  

4A.4.1.35  RXO-35   Địa chỉ cần chuyển đến  (XAD)   01684 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Địa chỉ đường phố  (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này xác định địa chỉ thư tín hoặc địa chỉ vật lý 

cần gửi bưu điện hoặc giao thuốc đến.   

 

4A.4.1.36 RXO-36   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02309 

Các 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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

(ST)> & <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin liên lạc viễn thông đối với 

quầy thuốc. Có thể lặp lại trường dữ liệu này cho nhiều loại thiết bị hoặc mã sử 

dụng khác nhau, hoặc nhiều thực thể của cùng một loại hoặc mục đích sử dụng. 

Khái niệm này cũng tồn tại trong trường dữ liệu RXE-45 và RXD-34 để hỗ trợ 

thông tin liên lạc với quầy thuốc trong ngữ cảnh chỉ định, chỉ định được mã hóa và 

cấp phát. 

4A.4.2 RXR – Phân đoạn Đường dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn Đường dùng thuốc/điều trị chứa các phương thức kết hợp thay 

thế nhau của các đường, vị trí, thiết bị cho dùng thuốc/điều trị và phương thức cho 

dùng thuốc/điều trị được kê đơn khi áp dụng cho một chỉ định cụ thể. Dược sỹ, 

Bác sỹ hoặc điều dưỡng viên có thể lựa chọn giữa các đường dùng đó dựa trên 

việc đánh giá chuyên môn của bản thân hoặc chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị do 

bác sĩ cung cấp. 

HL7 Bảng thuộc tính – RXR – Đường dùng thuốc/điều trị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 
Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE R  0162 00309 Đường dùng 

2   CWE O  0550 00310 Vị trí cho dùng thuốc/điều trị 

3   CWE O  0164 00311 Thiết bị cho dùng thuốc/điều trị 

4   CWE O  0165 00312 Phương pháp cho dùng thuốc/điều trị 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 
Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN THÀNH PHẦN 

5   CWE O  9999 01315 Chỉ dẫn đường dùng thuốc 

6   CWE O  0495 01670 Điều chỉnh vị trí cho dùng thuốc/điều trị 

 

4A.4.2.0  Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn RXR  

4A.4.2.1 RXR-1   Đường dùng  (CWE)   00309 

Các 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 là đường dùng đối với thuốc/điều trị. 

Một số "mã đường dùng" hiện tại như một số mã phát sinh từ NDC đã bao 

gồm vị trí. Trong trường hợp này, toàn bộ mã có thể được bao gồm trong trường 

dữ liệu này như một “mã được định nghĩa cục bộ - mã địa phương” cho loại dữ 

liệu CWE. Tham khảo Bảng 0162 do Người dùng tự định nghĩa  – Đường cho 

dùng thuốc/điều trị trong Chương 2C, Các Bảng Mã, để xem các giá trị hợp lệ. 
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4A.4.2.2  RXR-2   Vị trí cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00310 

Các 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 vị trí của đường cho dùng thuốc/điều 

trị. Khi sử dụng một bảng mã phối hợp sau trong trường dữ liệu này, trường dữ 

liệu RXR-6-Vị trí cho dùng thuốc/điều trị có thể được sử dụng để điều chỉnh nghĩa 

của trường dữ liệu này. 

Tham khảo  Bảng 0550 của HL7 – Các bộ phận cơ thể trong Chương 2C, 

Các Bảng Mã, để xem các giá trị hợp lệ.  Các bộ mã bên ngoài thích hợp (ví dụ., 

SNOMED) cũng có thể được sử dụng. 

 

4A.4.2.3 RXR-3   Thiết bị cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00311 

Các 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 thiết bị cơ khí dùng để hỗ trợ việc 

cho dùng thuốc/điều trị của thuốc hoặc các điều trị khác. Ví dụ thông dụng là các 

bộ IV (truyền tĩnh mạch) thuộc các loại khác nhau.  Tham khảo Bảng 0164 do 
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người dùng tự định nghĩa  –Thiết bị cho dùng thuốc/điều trị trong Chương 2C, 

Các Bảng Mã, để xem các mục hợp lệ. 

 

4A.4.2.4  RXR-4  Phương thức cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00312 

Các 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 xác định phương thức cụ thể được yêu cầu 

để cho dùng loại thuốc hay điều trị trên bệnh nhân. Tham khảo Bảng 0165 do 

người dùng tự định nghĩa  – Phương thức cho dùng thuốc/điều trị trong Chương 

2C, Các Bảng Mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

 

4A.4.2.5  RXR-5   Chỉ dẫn đường dùng thuốc (CWE)   01315 

Các 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 cung cấp chỉ dẫn về đường cho dùng 

thuốc/điều trị, đặc biệt trong trường hợp có nhiều đường dùng thuốc/điều trị khác 

nhau. Một tình huống điển hình là chỉ định đường IV (truyền tĩnh mạch) nào sẽ 

được dùng khi có nhiều hơn một đường truyền tĩnh mạch IV có thể sử dụng. 
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4A.4.2.6  RXR-6   Điều chỉnh vị trí cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   01670 

Các 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 một thông tin điều chỉnh nhằm điều 

chỉnh ý nghĩa của trường dữ liệu RXR-2 Vị trí cho dùng thuốc/điều trị. 

Bảng mã được sử dụng trong trường dữ liệu này phụ thuộc vào bảng mã sử 

dụng trong trường dữ liệu RXR-2 Vị trí cho dùng thuốc/điều trị. Nếu trường dữ 

liệu RXR-2 sử dụng  Bảng 0550 của HL7 – Các bộ phận cơ thể, thì trường dữ liệu 

này có thể được lấy giá trị trong Bảng 0495 của HL7 – Điều chỉnh Bộ phận Cơ 

thể.  Trong trường hợp sử dụng các bộ mã khác (ví dụ., SNOMED) trong trường 

dữ liệu RXR-2, trường dữ liệu RXR-6 chỉ có giá trị nếu các bộ điều chỉnh đã được 

định nghĩa sẵn trong, hoặc liên quan đến bộ mã đó. 

Quy tắc điều kiện: Trường dữ liệu này chỉ có thể được dùng nếu trường dữ 

liệu RXR-2-Vị trí cho dùng thuốc/điều trị được dùng. Trường dữ liệu này không 

bắt buộc phải có nếu trường dữ liệu RXR-2 được sử dụng. 

4A.4.3 RXC – Phân đoạn Chỉ định Thành phần thuốc/điều trị 

Nếu thuốc hoặc điều trị được chỉ định trong phân đoạn RXO là một hỗn 

hợp thuốc HOẶC dung dịch IV (truyền tĩnh mạch), VÀ không có giá trị mã hóa 

cho trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ tổng hợp để xác định các thành phần (chất 

cơ bản và toàn bộ các phụ gia), thì các thành phần (chất cơ bản và các phụ gia) 

được xác định bởi hai hoặc nhiều phân đoạn RXC. Chính sách sử dụng thuốc hoặc 

điều trị thay thế ở mức phân đoạn RXC giống với chính sách áp dụng ở mức phân 

đoạn RXO. 
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HL7 Bảng Thuộc tính – RXC – Chỉ định Thành phần thuốc/điều trị  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

tham 

chiếu 

Thứ 

tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..1  ID R  0166 00313 Loại Thành phần RX 

2   CWE R  9999 00314 Mã Thành phần 

3   NM R   00315 Số lượng Thành phần 

4   CWE R  9999 00316 Đơn vị Thành phần 

5   NM O   01124 Hàm lượng Thành phần 

6   CWE O  9999 01125 Đơn vị Hàm lượng Thành phần 

7   CWE O Y 9999 01476 Mã Bổ sung 

8  5# NM O   01671 Thể tích Hàm lượng thuốc thành phần 

9   CWE O  9999 01672 
Đơn vị thể tích Hàm lượng thuốc thành 

phần 

10   NM C   03314 Số lượng cấp phát 

11   CWE C  9999 03315 Đơn vị Cấp phát 

 

4A.4.3.0  Định nghĩa các trường dữ liệu RXC  

4A.4.3.1  RXC-1   Loại Thành phần RX   (ID)   00313 

Định nghĩa:Tham khảo  Bảng 0166 của HL7 – Loại Thành phần RX trong 

Chương 2C, Các Bảng Mã để xem các giá trị hợp lệ. 

Với trường hợp không tiêm truyền IV (truyền tĩnh mạch), giá trị “B” cũng 

vẫn áp dụng được. Ví dụ, nếu một loại thuốc mỡ ngoài da tùy chỉnh đang được 

chuẩn bị, hạng mục “B” có thể là thuốc mỡ gốc chuẩn để trộn với các thành phần 

khác. 

 Số lượng của “chất cơ bản” được xác định trong (các) đoạn “B” được định 

nghĩa là số lượng mà các số lượng xác định trong thành phần “A” được trộn vào.  

Do đó các phân đoạn RXC kết hợp thành một một nhóm định nghĩa “công thức” 

cho số lượng cụ thể (định nghĩa bởi các phân đoạn chất cơ bản). Số lượng kê dùng, 

như xác định trong phân đoạn RXO, không cần phải tương ứng với số lượng chất 

cơ bản này. Ví dụ, các phân đoạn RXC có thể xác định một công thức cho một lít 

loại nước muối chuẩn với 1 gram kháng sinh cụ thể, trong khi số lượng kê dùng 

(trong phân đoạn RXO) có thể xác định cho dùng 2 lít dung dịch IV này mỗi 24 

giờ. 
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 Số lượng xác định trong mỗi phân đoạn “A” được định nghĩa là số lượng 

được thêm vào số lượng của chất cơ bản xác định trong phân đoạn RXC của nó. 

Nếu bất kỳ thành phần “chất cơ bản” nào xuất hiện, thì nó sẽ được truyền 

trước tiên. Nếu cần có sự phân biệt thì thành phần “chất cơ bản” đầu tiên được 

truyền sẽ được coi là “chất nền cơ sở”. Tương tự, “chất phụ gia” đầu tiên được 

truyền được coi là “chất phụ gia cơ sở” nếu cần có sự phân biệt. 

 

4A.4.3.2  RXC-2   Mã Thành phần   (CWE)   00314 

Các 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 tương đương với trường dữ liệu OBR-4- ID 

dịch vụ tổng quát.  Nó định nghĩa chất cơ bản hoặc thành phần theo cùng cách như 

trong các mã kê dùng và cấp phát. Như với các mã kê dùng và cấp phát,  nó có thể  

chỉ chứa văn bản, chỉ có mã, văn bản + mã, văn bản + mã + đơn vị (ngụ ý hoặc rõ 

ràng). Như trong các mã kê và cấp phát, nếu trường dữ liệu RXC-4- Đơn vị thành 

phần xuất hiện, nó sẽ ghi đè lên đơn vị ngụ ý trong mã. Nếu chỉ có văn bản, ứng 

dụng dược phẩm hoặc điều trị phải bao gồm phần kiểm tra thủ công hoặc nhập lại 

thành phần của thuốc hoặc điều trị. 

 

4A.4.3.3 RXC-3   Lượng Thành phần   (NM)   00315 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định lượng của mỗi thành phần được 

thêm vào lượng chất cơ bản đã cho trước. 
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4A.4.3.4  RXC-4   Đơn vị Thành phần   (CWE)   00316 

Các 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 xác định đơn vị của số lượng thành phần. 

Nếu có, nó sẽ ghi đè các đơn vị ngụ ý trong trường dữ liệu RXC-2-mã thành phần. 

Nó phải là đơn vị đơn giản phản ánh số lượng thực sự của thành phần được thêm 

vào. Nó không được chứa các đơn vị tổ hợp. 

 

4A.4.3.5  RXC-5   Hàm lượng Thành phần   (NM)   01124 

Định nghĩa: Sử dụng khi trường dữ liệu RXC-2-mã thành phần không xác 

định hàm lượng. Đây là phần số của hàm lượng, được dùng kết hợp với trường dữ 

liệu RXC-6- Đơn vị hàm lượng thành phần. 

 

4A.4.3.6  RXC-6   Đơn vị Hàm lượng Thành phần (CWE)   01125 

Các 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)> 



Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Trang 70 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

Định nghĩa: Sử dụng khi trường dữ liệu RXC-2-mã thành phần không xác 

định hàm lượng. Đây là đơn vị của hàm lượng, được sử dụng kết hợp với trường 

dữ liệu RXC-5-hàm lượng thành phần. 

Lưu ý: Các Đơn vị này có thể là "Số lượng tổ hợp;" tức là, đơn vị có thể biểu diễn 

một Số lượng trên đơn vị thời gian. Ví dụ, micrograms trên giờ (micg/giờ) là giá 

trị chấp nhận được. Các Đơn vị này được ghi trong bảng ISO+. Xem Chương 7 để 

có định nghĩa đầy đủ về đơn vị ISO+. 

 

4A.4.3.7  RXC-7   Mã Bổ sung   (CWE)   01476 

Các 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)> 

Trường dữ liệu này chứa thông tin xác định bất kỳ mã nào có thể liên quan 

đến dược chất hoặc các chất điều trị khác. Các mã thông dụng bao gồm: Định 

danh Sản phẩm đồng loại (GPI), Số hiệu mã chủng loại_ Số thứ tự 

(GCN_SEQNO), Mã thuốc quốc gia (NDC). 

  

4A.4.3.8  RXC-8   Thể tích Hàm lượng Thuốc thành phần (NM)   01671 

Mô tả: trường dữ liệu này xác định số đo thể tích chứa hàm lượng thuốc. Ví 

dụ,  Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir nghĩa là 120 MG thuốc trong dung dịch 

có thể tích là 5ml, được mã hóa trong các trường dữ liệu RXC-5, RXC-6, RXC-8 

và RXC-9 như sau  

RXC|||||120|mg^^ISO||5|ml^^ISO ...<cr> 
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4A.4.3.9  RXC-9   Đơn vị thể tích Hàm lượng thuốc thành phần   (CWE)   01672 

Các 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)> 

Mô tả: Trường dữ liệu này chỉ ra đơn vị thể tích của trường dữ liệu RXC-8 

Thể tích Hàm lượng thuốc thành phần.  Xem ví dụ trong trường dữ liệu RXC-8. 

  

4A.4.3.10  RXC-10   Số lượng cấp phát   (NM)   03314 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng cần được cấp phát đã mã 

hóa bởi quầy thuốc hoặc nhà cung cấp điều trị. 

 

4A.4.3.11  RXC-11   Đơn vị Cấp phát   (CWE)   03315 

Các 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 đơn vị của số lượng cấp phát như đã 

được mã hóa bởi người cung cấp thuốc hoặc điều trị. Trường dữ liệu này có thuộc 

tính bắt buộc nếu đơn vị không được hàm chỉ trong mã cấp phát thực tế. Nó phải 

là đơn vị đơn giản phản ánh số lượng thực sự của dược chất được cấp phát. Nó 

không được là đơn vị tổ hợp. 
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4A.4.4  RXE – Phân đoạn Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa 

Phân đoạn RXE chứa chi tiết mã hóa chỉ định của ứng dụng dược phẩm 

hoặc điều trị. Nó cũng chứa nhiều trường dữ liệu trạng thái chỉ định riêng của quầy 

thuốc, chẳng hạn như trường dữ liệu RXE-16-số lần tái cấp còn lại, RXE-17-số lần 

tái cấp/liều đã cấp phát, RXE-18- Ngày/giờ của lần tái cấp hoặc liều cấp phát mới 

nhất, và RXE-19-tổng liều dùng hàng ngày. 

Chú ý là trường dữ liệu ORC-7-Số lượng/thời gian có sự khác biệt về ý 

nghĩa so với trường dữ liệu RXE-1-Số lượng/thời gian và RXG-3-Số lượng/thời 

gian.  Khoa dược hoặc điều trị có “thẩm quyền" (và /hoặc sự cần thiết) phải lập 

lịch sự kiện cấp phát/kê dùng. Do đó, khoa dược hoặc điều trị có trách nhiệm mã 

hóa thông tin lập lịch này trong trường dữ liệu RXE-1-Số lượng/thời gian và RXG-

3-Số lượng/thời gian. Trường dữ liệu ORC-7-Số lượng/thời gian là không đổi: nó 

luôn xác định lịch kê dùng/cấp phát đã được yêu cầu trong chỉ định gốc. 

 

HL7 Bảng Thuộc tính – RXE – Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

tham 

chiếu 

Thứ 

tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1    W   00221 Số lượng/Thời gian 

2   CWE R  
0292/ 

0479 
00317 Mã kê dùng 

3   NM R   00318 Số lượng Kê dùng- Tối thiểu 

4   NM O   00319 Số lượng Kê dùng - Tối đa 

5   CWE R  9999 00320 Đơn vị Kê dùng 

6   CWE O  9999 00321 Dạng định liều kê dùng 

7   CWE O Y 9999 00298 
Các chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị của 

người cung cấp 

8    W   00299 Địa điểm Chuyển đến 

9 1..1  ID O  0167 00322 Trạng thái Thay thế 

10   NM C   00323 Số lượng Cấp phát 

11   CWE C  9999 00324 Đơn vị Cấp phát 

12  3= NM O   00304 Số lần Tái cấp 

13   XCN B Y  00305 Số DEA của nhà cung cấp chỉ định 

14   XCN B Y  00306 
ID người thẩm định của Dược sĩ/người 

thực hiện điều trị 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

tham 

chiếu 

Thứ 

tự 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

15  20= ST C   00325 Mã số đơn thuốc 

16   NM C   00326 Số lần Tái cấp còn lại 

17   NM C   00327 Số lần Tái cấp/Liều đã cấp 

18   DTM C   00328 
Ngày/thời gian của lần tái cấp hoặc liều đã 

cấp mới nhất 

19   CQ C   00329 Tổng liều dùng hàng ngày 

20 1..1  ID O  0136 00307 Cần có sự kiểm tra của người 

21   CWE O Y 9999 00330 Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt 

22  20= ST C   00331 Kê dùng trên mỗi (đơn vị thời gian) 

23  6= ST O   00332 Số lượng của tốc độ kê dùng 

24   CWE O  9999 00333 Đơn vị của tốc độ kê dùng 

25   NM O   01126 Hàm lượng Kê dùng 

26   CWE O  9999 01127 Đơn vị Hàm lượng Kê dùng 

27   CWE O Y 9999 01128 Chỉ định Kê dùng 

28   NM O   01220 Kích thước gói cấp phát 

29   CWE O  9999 01221 Đơn vị kích thước gói cấp phát 

30 1..2  ID O  0321 01222 Phương thức  đóng gói cấp 

31   CWE O Y 9999 01476 Mã Bổ sung 

32   DTM O   01673 Ngày/thời gian của đơn hàng gốc 

33  5# NM O   01674 Thể tích Hàm lượng Thuốc kê dùng 

34   CWE O  9999 01675 Đơn vị thể tích Hàm lượng Thuốc kê dùng 

35   CWE O  0477 01676 Danh mục thuốc được kiểm soát 

36 1..1  ID O  0478 01677 Trạng thái Công thức 

37   CWE O Y 9999 01678 Dược chất Thay thế 

38   CWE O  9999 01679 Quầy thuốc cấp phát lần gần nhất 

39   NM O   01680 Số lượng Cấp phát ban đầu 

40   CWE B  9999 01681 Quầy thuốc cấp phát 

41   XAD B   01682 Địa chỉ quầy thuốc 

42   PL O   01683 Địa điểm của bệnh nhân cần chuyển đến 

43   XAD O   01684 Địa chỉ cần chuyển đến 

44 1..1  ID O  0480 01685 Loại đơn hàng dược phẩm 

45   XTN O Y  02310 Số điện thoại của quầy thuốc 
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4A.4.4.0  Các định nghĩa trường dữ liệu RXE  

4A.4.4.1  RXE-1   Số lượng/Thời gian 

Chú ý: Trường dữ liệu RXE-1 được duy trì chỉ để tương thích ngược trong 

phiên bản v2.5 và các chi tiết đã được rút bỏ khỏi phiên bản 2.7 của bộ tiêu chuẩn. 

 

4A.4.4.2 RXE-2   Mã Kê dùng  (CWE)   00317 

Các 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 xác định dược chất hoặc điều trị đã được 

chỉ định cho bệnh nhân, như được mã hóa bởi người cung cấp điều trị hoặc dược 

phẩm; nó tương đương với giá trị của trường dữ liệu OBR-4- ID dịch vụ tổng quát 

về chức năng. Trong phân đoạn RXE, mã kê dùng phải được mã hóa đầy đủ. Các 

trường dữ liệu cấp phát, xác định số lượng và đơn vị của chất sẽ được dùng cho 

bệnh nhân (xem trường dữ liệu RXE-10-số lượng cấp phát và RXE-11- Đơn vị cấp 

phát dưới đây), không cần phải tương đương với chỉ dẫn về số lượng được kê 

dùng hoặc cho dùng thực tế với mỗi liều, và có thể được hoặc không được xác 

định với chỉ định. Ví dụ, phần “kê dùng” của chỉ định có thể mang thông tin kê 

dùng 250 mg Ampicillin, trong khi phần yêu cầu cấp phát của chỉ định có thể 

mang thông tin phát 30 vỉ thuốc đồng chủng tương đương cho đơn thuốc bệnh 

nhân ngoại trú.   

Việc sử dụng hệ thống mã hóa nào là tùy thuộc điều kiện về cả bản chất loại 

dược chất hoặc điều trị được đặt hàng và các cân nhắc thực hiện tại địa điểm cụ 

thể. Với vắc xin,  Bảng 0292 HL7– Vắc xin được kiểm soát là hệ thống mã hóa 

được ưu tiên sử dụng. Với sản phẩm phi - vắc xin (không phải là vắc xin), hệ 
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thống mã hóa có thể là phiên bản địa phương của Bảng 0479 do người dùng tự 

định nghĩa  – Dược chất hoặc một hệ thống mã hóa bên ngoài. Ví dụ một hệ thống 

mã hóa bên ngoài bao gồm nhưng không giới hạn bởi Mã thuốc quốc gia (NDC), 

Định danh sản phẩm đồng chủng Medispan (MGPI), Định danh Mô tả thuốc 

(DDID), và các mã thuốc liệt kê trong Bảng 0396 của HL7  – Các hệ thống mã 

hóa. Các ví dụ sau minh họa một vài bảng mã khác Bảng 0479 do người dùng tự 

định nghĩa:  

NDC:    0006915404^Norvasc 10mg Tabs^NDC 

DDID:    015189^Norvasc 10mg Tabs^DDID 

CVX (HL70292):  30^HBIG^CVX 

 

4A.4.4.3  RXE-3   Số lượng Kê dùng - Tối thiểu   (NM)   00318 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng được đặt hàng như đã được 

mã hóa bởi nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị. Trong một chỉ định liều dùng 

thay đổi, đây là số lượng đặt hàng tối thiểu. Trong một chỉ định liều dùng không 

đổi, nó là số lượng đã chỉ định chính xác. 

Lưu ý: Trường dữ liệu này không phải là trường dữ liệu trùng lặp với thành phần 

đầu tiên của Trường Số lượng/thời gian, vì trong các đơn hàng phi-dược 

phẩm/điều trị, thành phần dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định nhiều lần 

số lượng được chỉ định. 

Nói cách khác, với các Chỉ định dược phẩm/điều trị, thành phần số lượng của 

trường dữ liệu số lượng/thời gian tham chiếu đến giá trị được kê dùng trong mỗi 

khoảng thời gian thực hiện dịch vụ; do đó, về đơn hàng RX, thành phần đầu tiên 

này luôn luôn có giá trị ngầm định là 1. Do đó, trong xử lý thực tế chỉ định, giá trị 

1 trong thành phần dữ liệu đầu tiên của Trường dữ liệu Số lượng/thời gian luôn đề 

cập đến một lần cho dùng thuốc/điều trị với số lượng được xác định trong trường 

dữ liệu này (trường dữ liệu Số lượng kê dùng yêu cầu). 

 

4A.4.4.4  RXE-4   Số lượng Kê dùng - Tối đa   (NM)   00319 

Định nghĩa: Trong một chỉ định liều dùng thay đổi, đây là số lượng chỉ định 

tối đa. Trong một chỉ định liều dùng không đổi, trường dữ liệu này không được sử 

dụng. 
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4A.4.4.5  RXE-5   Đơn vị Kê  dùng (CWE)   00320 

Các 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 đơn vị cho số lượng kê dùng được mã 

hóa bởi ứng dụng điều trị (ví dụ., liệu pháp hô hấp) hoặc dược phẩm. 

Lưu ý: Các Đơn vị này có thể là "Số lượng tổ hợp"; tức là Đơn vị có thể chứa từ 

"trên." Ví dụ, micrograms trên KG (micg/kg) là giá trị chấp nhận được, có nghĩa 

Đơn vị là micrograms trên KG (trọng lượng cơ thể). 

Cần có một bảng đơn vị chuẩn chứa các đơn vị tổ hợp. Khi bảng này chưa 

được thống nhất, mỗi điểm triển khai nên có một bảng người dùng tự định nghĩa. 

 

4A.4.4.6  RXE-6  Dạng định liều kê dùng   (CWE)   00321 

Các 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: Dạng định liều chỉ ra cách dược chất hoặc điều trị được tổng 

hợp để cấp phát., ví dụ., viên, viên nang, viên dạng viên đạn. Trong một số trường 

hợp, thông tin này đã được hàm chỉ bởi mã kê dùng trong trường dữ liệu RXE-2-
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Mã Kê dùng.  Sử dụng trường dữ liệu RXE-6-Dạng định liều kê dùng khi mã kê 

dùng không chỉ định dạng định liều. 

 

4A.4.4.7  RXE-7   Các chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị của nhà cung cấp (CWE)   

00298 

Các 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 chỉ dẫn của nhà cung cấp chỉ định cho 

bệnh nhân hoặc nhà cung cấp cho bệnh nhân dùng thuốc/ điều trị trong thực tế. 

Nếu được mã hóa, phải sử dụng một bảng do người dùng tự định nghĩa; nếu dùng 

văn bản thuần túy (ví dụ mô tả một dung dịch tiêm truyền IV (tĩnh mạch) tùy 

chỉnh, một hỗn hợp, hoặc thuốc mỡ), đặt văn bản vào thành phần dữ liệu thứ hai, 

ví dụ., |^đây là một Văn bản tự do hướng dẫn cho dùng thuốc/điều trị|. 

 

4A.4.4.8  RXE-8   Địa điểm Chuyển đến 

Chú ý: Trường dữ liệu RXE-8 được giữ lại chỉ để tương thích ngược trong 

phiên bản v2.5 và chi tiết đã được rút bỏ khỏi bộ tiêu chuẩn từ phiên bản v2.7. 

 

4A.4.4.9  RXE-9   Trạng thái Thay thế   (ID)   00322 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng 0167 của HL7 - Trạng thái Thay thế trong 

Chương 2C, Các Bảng Mã, để xem các giá trị hợp lệ.  Nếu có sự thay thế, và một 

bản ghi của mã kê dùng gốc được yêu cầu (trường dữ liệu RXO-1-mã kê dùng 

được yêu cầu) là bắt buộc phải có, phân đoạn RXO tùy chọn có thể xuất hiện trong 

bản tin RDE. 
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4A.4.4.10  RXE-10   Số lượng Cấp phát   (NM)   00323 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng cần được cấp phát dưới dạng 

được mã hóa bởi người cung cấp dược phẩm hoặc điều trị. 

4A.4.4.11  RXE-11   Đơn vị Cấp phát   (CWE)   00324 

Các 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 đơn vị của số lượng cấp phát được mã 

hóa bởi người cung cấp dược phẩm hoặc điều trị. Trường dữ liệu này có thuộc tính 

bắt buộc nếu đơn vị không được chỉ ra trong mã cấp phát thực tế. Nó phải là đơn 

vị đơn giản phản ánh thực tế số lượng dược chất được cấp phát. Nó không được 

chứa đơn vị tổ hợp. 

 

4A.4.4.12 RXE-12   Số lần Tái cấp phát   (NM)   00304 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng số lần tái cấp ban đầu. Chỉ dành 

cho bệnh nhân ngoại trú. 
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4A.4.4.13 RXE-13   Số DEA của nhà cung cấp đặt hàng  (XCN)   00305 

Các 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 đối với 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 đối với 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 để ấn định thẩm quyền (tổ chức/khoa) (HD):  <Namespace ID (IS)> 

& <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 



Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

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

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

Thành phần dữ liệu con đối với Tình huống tên (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 để ấn định thẩm quyền (phạm vi) (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 để ấn định khoa/phòng (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 được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

trong phiên bản v27. Người đọc nên tham khảo phân đoạn PRT được mô tả trong 

Chương 7. 
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Trường dữ liệu này được định nghĩa là tùy thuộc điều kiện vì nó là bắt buộc 

khi dược chất được yêu cầu là dược chất bị kiểm soát (ví dụ., narcotic). Nếu người 

được tham chiếu trong trường dữ liệu này cũng được tham chiếu trong phân đoạn 

PRT, thì chúng phải chứa cùng thông tin. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì phân 

đoạn PRT sẽ được lấy làm chuẩn. 

 

4A.4.4.14  RXE-14   ID người thẩm định của Dược sĩ/nhà cung cấp điều trị   

(XCN)   00306 

Các 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 đối với 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 đối với 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 để ấn định thẩm quyền (tổ chức/khoa) (HD):  <Namespace ID (IS)> 

& <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Tình huống tên (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 để ấn định thẩm quyền (phạm vi) (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 để ấn định khoa/phòng (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 được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

trong phiên bản v27. Người đọc tham khảo phân đoạn PRT được mô tả trong 

Chương 7. 
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Trường dữ liệu này chứa ID nhà cung cấp của người thẩm định của Dược 

sĩ/người thực hiện điều trị. Sử dụng nếu được yêu cầu bởi ứng dụng dược phẩm, 

điều trị hoặc địa điểm triển khai cho các chỉ định (hoặc một vài nhóm con các chỉ 

định). Nếu người được tham chiếu trong trường dữ liệu này cũng được tham chiếu 

trong phân đoạn PRT, thì chúng phải chứa cùng thông tin. Tuy nhiên, nếu có sự 

khác biệt thì phân đoạn PRT sẽ được lấy làm chuẩn. 

 

4A.4.4.15 RXE-15   Số hiệu đơn thuốc   (ST)   00325 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số hiệu đơn thuốc được gán bởi ứng 

dụng dược phẩm hoặc điều trị. Nó tương đương về tính duy nhất với mã số của 

ứng dụng đáp ứng chỉ định dược phẩm/điều trị. Tại một số địa điểm, nó có thể có 

dạng thứ tự (nội bộ) của hệ thống điều trị hoặc dược phẩm. Ở các nơi khác, nó có 

thể có định dạng bên ngoài. Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc phải có 

trong phân đoạn RXE khi được sử dụng trong bản tin dược phẩm/điềutrị, nhưng 

không bắt buộc khi sử dụng trong bản tin trải nghiệm sản phẩm (xem Chương 7). 

4A.4.4.16  RXE-16   Số lần Tái cấp còn lại   (NM)   00326 

Định nghĩa: Số lần tái cấp còn lại. Trường dữ liệu này là tùy thuộc điều 

kiện vì nó là bắt buộc khi một đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú. 

Nó không liên quan đến các chỉ định điều trị bệnh nhân nội trú. 

4A.4.4.17  RXE-17   Số lần Tái cấp/Liều đã cấp phát   (NM)   00327 

Định nghĩa: Số lần tái cấp đã cấp. Trường dữ liệu này là tùy thuộc điều kiện 

vì nó bắt buộc khi một đơn thuốc được cấp phát cho bệnh nhân ngoại trú. Nó 

không liên quan đến các chỉ định điều trị bệnh nhân nội trú. 

4A.4.4.18  RXE-18   Ngày/thời gian của lần tái cấp hoặc liều đã cấp mới nhất   

(DTM)   00328 

Định nghĩa: Ngày/Thời gian của lần tái cấp hoặc liều dùng đã cấp phát lần 

gần nhất. 

 

4A.4.4.19  RXE-19   Tổng liều dùng hàng ngày   (CQ)   00329 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị (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 tổng liều dùng hàng ngày cho riêng 

dược phẩm này được biểu diễn theo đơn vị cấp phát thực tế. 

 

4A..4.4.20  RXE-20   Cần sự kiểm tra của con người   (ID)   00307 

Định nghĩa:Trường dữ liệu này sử dụng  Bảng 0136 của HL7- Chỉ báo 

có/không trong Chương 2C, Các Bảng mã. Các giá trị của trường này có ý nghĩa 

như sau: 

Y Có –Chỉ báo là có cảnh báo. Ứng dụng tiếp nhận Chỉ định mã hóa 

cần cảnh báo người cho dùng dùng thuốc hoặc điều trị cần chú ý đến nội dung văn 

bản ở trường dữ liệu RXE-21-các chỉ dẫn cấp phát dược phẩm/điều trị đặc biệt. 

N Không - Chỉ ra là không có cảnh báo.  Nó tương đương với giá trị 

(null) ngầm định. 

 

4A.4.4.21  RXE-21   Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt   (CWE)   00330 

Các 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:  Trường dữ liệu này chứa chỉ dẫn đặc biệt của nhà cung cấp 

dược phẩm điều trị cho nhà cung cấp cấp phát/cho việc sử dụng thuốc/điều trị theo 

chỉ định.  

 

4A.4.4.22  RXE-22   Kê dùng trên mỗi (đơn vị thời gian)   (ST)   00331 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa đơn vị thời gian dùng để tính toán tốc 

độ cần cho dùng dược phẩm.  

Định dạng: 

S<số nguyên> = <số nguyên>giây 

M<số nguyên> = <số nguyên>phút 

H<số nguyên> = <số nguyên>giờ 

D<số nguyên> = <số nguyên>ngày 

W<số nguyên> = <số nguyên>tuần 

L<số nguyên> = <số nguyên>tháng 

T<số nguyên> = theo khoảng thời gian và số lượng được chỉ định cho 

đến khi tổng số tích lỹ được <số nguyên> "LIỀU 

DÙNG". Đơn vị được giả định là giống với trường Số 

lượng. 

INDEF = vô thời hạn–cũng là giá trị ngầm định 

Nó cũng giống như định dạng của thành phần KHOẢNG THỜI GIAN 

trong Trường dữ liệu Số lượng/thời gian, ngoại trừ đặc tả “X”. 

Trường dữ liệu này được định nghĩa là tùy điều kiện vì nó bắt buộc khi một 

dược chất được chỉ định cần phải cho sử dụng liên tục theo một tốc độ kê đơn (ví 

dụ như một số dung dịch tiêm truyền IV nhất định). Ví dụ, nếu “số lượng kê 

dùng/đơn vị” là 300ml và “kê dùng trên” đơn vị thời gian là H1 (tương đương một 

giờ), thì tốc độ là 300ml/giờ. 

 

4A.4.4.23  RXE-23   Số lượng của tốc độ kê dùng   (ST)   00332 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tốc độ cần cho dùng dược chất.   
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4A.4.4.24  RXE-24   Đơn vị tốc độ kê dùng   (CWE)   00333 

Thành phần:  <Định danh (ST)> ^ <Văn bản (ST)> ^ <Tên hệ thống mã hóa(ID)> ^ <Định 

danh thay thế(ST)> ^ <Văn bản thay thế (ST)> ^ <Tên hệ thống mã hóa thay thế 

(ID)> ^ <ID phiên bản hệ thống mã hóa (ST)> ^ <ID phiên bản hệ thống mã hóa 

thay thế(ST)> ^ <Văn bản gốc (ST)> ^ <Định danh thay thế thứ hai(ST)> ^ 

<Văn bản thay thế thứ hai(ST)> ^ <Tên hệ thống mã hóa thay thế thứ hai(ID)> ^ 

<ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế thứ hai(ST)> ^ <OID hệ thống mã 

hóa(ST)> ^ <OID bộ giá trị (ST)> ^ <ID phiên bản bộ giá trị (DTM)> ^ <OID 

hệ thống mã hóa thay thế(ST)> ^ <OID bộ giá trị thay thế (ST)> ^ <ID phiên 

bản bộ giá trị thay thế (DTM)> ^ <OID hệ thống mã hóa thay thế thứ hai(ST)> ^ 

<OID bộ giá trị thay thế thứ hai (ST)> ^ <ID phiên bản bộ giá trị thay thế thứ 

hai(DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đơn vị của trường dữ liệu RXE-23-số 

lượng của tốc độ kê dùng. Có thể là đơn vị tổ hợp. Tỷ lệ giữa trường dữ liệu RXE-

23-số lượng của tốc độ kê dùng và trường dữ liệu RXE-24- Đơn vị của tốc độ kê 

dùng chỉ ra tốc độ cho dùng thuốc thực tế.  Do đó, nếu trường dữ liệu RXE-23-số 

lượng của tốc độ kê dùng = 100 và RXE-24- Đơn vị tốc độ kê dùng = ml/giờ, thì 

tốc độ cho dùng yêu cầu là 100 ml/giờ. (Xem ISO+ hình 7-9 trong Chương 7 để 

biết các mã đơn vị tổ hợp khả dĩ.) 

 

4A.4.4.25  RXE-25   Hàm lượng Kê  dùng (NM)   01126 

Định nghĩa: Sử dụng khi trường dữ liệu RXE-2-mã kê dùng không xác định 

hàm lượng. Đây là phần số của hàm lượng, sử dụng kết hợp với trường trường dữ 

liệu RXE-26- Đơn vị hàm lượng kê dùng. 

4A.4.4.26  RXE-26 Đơn vị Hàm lượng Kê dùng   (CWE)   01127 

Các 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: Sử dụng khi trường dữ liệu RXE-2-Mã Kê dùng không xác định 

hàm lượng. Đây là đơn vị của hàm lượng, sử dụng kết hợp với trường dữ liệu 

RXE-25-Hàm lượng Kê dùng. 

Lưu ý: Các Đơn vị có thể là "số lượng tổ hợp"; tức là., đơn vị có thể biểu diễn ở 

dạng số lượng trên đơn vị thời gian. Ví dụ, micrograms trên giờ (micg/giờ) là giá 

trị chấp nhận được. Các đơn vị tổ hợp được ghi trong bảng ISO+. Xem Chương 7 

để có định nghĩa đầy đủ về đơn vị ISO+. 

 

4A.4.4.27  RXE-27   Chỉ định kê dùng   (CWE)   01128 

Các 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 xác định tình trạng hoặc vấn đề mà 

thuốc/điều trị được kê dùng. Có thể lặp lại nếu có nhiều chỉ định. 

 

4A.4.4.28  RXE-28   Kích cỡ đóng gói cấp phát   (NM)   01220 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa kích cỡ của gói được cấp phát. Đơn vị 

của nó được truyền tải trong trường dữ liệu RXE-29-đơn vị kích cỡ gói cấp phát. 
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4A.4.4.29  RXE-29   Đơn vị kích cỡ gói cấp phát   (CWE)   01221 

Các 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 đơn vị của trường dữ liệu RXE-28-

kích cỡ đóng gói cấp phát. 

  

4A.4.4.30  RXE-30  Phương thức đóng gói cấp phát   (ID)   01222 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức cấp phát thuốc điều trị. 

Tham khảo Bảng 0321 của HL7 – Phương thức cấp phát trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

4A.4.4.31 RXE-31   Mã bổ sung   (CWE)   01476 

Các 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 định danh của bất kỳ mã nào có thể 

có liên quan đến dược chất. Các mã thông thường bao gồm: Định danh sản phẩm 

cùng loại (GPI), Số hiệu mã chung_Số thứ tự  (GCN_SEQNO), Mã thuốc quốc gia 

(NDC).  
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4A.4.4.32  RXE-32  Ngày/thời gian đặt hàng ban đầu   (DTM)   01673 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian của chỉ định gốc 

(ORC-9) khi có yêu cầu cho phép cấp phát lại.  Giá trị này được trình bày trong 

trường dữ liệu ORC-9 của giao dịch chỉ định gốc.  

4A.4.4.33  RXE-33   Thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (NM)   01674 

Mô tả: Trường dữ liệu định dạng số này xác định giá trị đo thể tích chứa 

hàm lượng thuốc. Ví dụ, Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir có nghĩa là 120 MG 

thuốc chứa trong dung dịch có thể tích là 5 ML, điều này được mã hóa trong các 

trường dữ liệu RXE-25, RXE-26, RXE-33 và RXE-34 như sau: 

RXE|||||||||||||||||||||||||120|mg^^ISO|||||||5|ml^^ISO ...<cr>  

 

4A.4.4.34  RXE-34   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (CWE)   01675 

Các 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)> 

Mô tả: Trường dữ liệu này cho biết đơn vị đo thể tích của trường dữ liệu 

RXE-33 Thể tích hàm lượng thuốc kê dùng. Xem ví dụ ở phần trường dữ liệu 

RXE-33. 
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4A.4.4.35 RXE-35   Danh mục các chất bị kiểm soát   (CWE)   01676 

Các 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 xác định phân lớp thuốc hoặc các chất khác 

nếu việc sử dụng chúng bị pháp luật kiểm soát. Tại Mỹ, các luật này bao gồm Đạo 

luật liên bang về các chất bị kiểm soát (CSA) hoặc Đạo luật đồng nhất của bang về 

các chất được kiểm soát. Tham Bảng 0477 do người dùng định nghĩa – Danh mục 

các chất bị kiểm soát trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ 

dùng tại Mỹ. Các nước khác phải tạo phiên bản riêng của bảng này.    

Do một số phạm vi có thể mở rộng danh sách thuốc trong một phân lớp cụ 

thể và có thể tạo thêm các danh mục bổ sung, bảng 0477 là do người dùng định 

nghĩa. 

 

4A.4.4.36  RXE-36   Trạng thái thuộc danh mục thuốc   (ID)   01677 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định dược chất có thuộc danh mục 

thuốc tại cơ sở hay không. Tham khảo Bảng 0478 của HL7- Trạng thái thuộc danh 

mục thuốc trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 
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4A.4.4.37  RXE-37  Dược chất thay thế   (CWE)   01678 

Các 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 xác định một dược chất trong danh mục 

thuốc có thể được kê đơn thay cho dược chất đang được kê đơn. Trong trường hợp 

loại thuốc được đề cập không có trong danh mục thuốc, trường dữ liệu này sẽ chứa 

phương án điều trị thay thế có nằm trong danh mục thuốc. 

 

4A.4.4.38  RXE-38  Quầy thuốc cấp phát lần gần nhất   (CWE)   01679 

Các 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 chỉ quầy thuốc cấp phát lần gần đây nhất 

cho đơn thuốc.  

 

4A.4.4.39  RXE-39   Lượng cấp phát ban đầu   (NM)   01680 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lượng được cấp phát trong lần 

cấp phát gốc (cấp phát lần đầu) cho đơn thuốc khi số lượng đó không giống số 

lượng sẽ được dùng trong những lần cấp phát sau. Một trường hợp sử dụng là khi 
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loại thuốc mới được kê đơn và người kê đơn muốn xác định xem bệnh nhân có 

chịu được loại thuốc đó hay không. Người kê đơn cho biết rằng lần đầu tiên cấp 

phát 30 viên thốc và nếu bệnh nhân chịu được, cấp phát lại với số lượng là 100 

viên. Trong trường hợp này, trường dữ liệu RXE-39 sẽ chứa giá trị 30 và trường 

dữ liệu RXE-10 chứa giá trị là 100. 

Nếu không sử dụng trường dữ liệu này, thì số lượng cấp phát ban đầu sẽ 

giống như trường dữ liệu RXE-10. 

Đơn vị được chỉ định trong trường dữ liệu RXE-11. 

 

4A.4.4.40  RXE-40   Quầy thuốc cấp phát   (CWE)   01681 

Các 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 được giữ lại để tương thích ngược với 

các phiên bản trước kể từ phiên bản 2.7. Thông tin trước kia được truyền tải bởi 

trường dữ liệu này hiện nay được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên tham 

khảo Chương 7 để xem phần mô tả về phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này cho biết quầy thuốc  sẽ cấp phát hoặc đã cấp phát cho 

đơn thuốc. Trong bối cảnh một chỉ định/yêu cầu (tức là trong phân đoạn RXO), 

trường dữ liệu này phản ánh quầy thuốc được yêu cầu cấp phát. Trong bối cảnh 

của chỉ định được đăng ký (tức là trong phân đoạn RXE), trường dữ liệu này phản 

ánh quầy thuốc dự kiến cấp phát, tức là quầy thuốc được dự kiến sẽ cấp phát cho 

đơn thuốc. 
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4A.4.4.41 RXE-41   Địa chỉ quầy thuốc cấp phát   (XAD)   01682 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược với 

các phiên bản trước kể từ phiên bản 2.7. Thông tin trước kia được truyền tải bởi 

trường dữ liệu này hiện nay sẽ được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên 

tham khảo Chương 7 để xem phần mô tả về phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này cho biết địa chỉ của cơ sở cấp phát thuốc/điều trị.   

 

4A.4.4.42  RXE-42   Địa điểm của bệnh nhân cần giao đến   (PL)   01683 

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility 

(HD)> ^ <Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building 

(HD)> ^ <Floor (HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive 

Location Identifier (EI)> ^ <Assigning Authority for Location (HD)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Địh danh địa điểm hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

& <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Đơn vị/Hệ thống cấp định danh cho địa điểm (HD): <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định địa điểm của bệnh nhân cần giao 

dược chất đến.  

 

4A.4.4.43  RXE-43   Địa chỉ giao đến   (XAD)   01684 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ vật lý 

mà đơn hàng có thể được gửi bưu điện hoặc giao đến. 

  

4A.4.4.44  RXE-44   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01685 

Định nghĩa: Loại chỉ định dược phẩm xác định phân loại chung của chỉ 

định dược phẩm có thể được dùng để xác định lộ trình xử lý chỉ định. Tham khảo 

Bảng 0480 của HL7- Loại chỉ định dược phẩm trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để ghép nhóm các chỉ định 

liên quan để xử lý và/hoặc báo cáo. Ví dụ, các Bản ghi cho dùng thuốc (MARs) 

thường nhóm các dung dịch thể tích lớn, thuốc và các dung dịch thể tích nhỏ thành 

các nhóm riêng dựa trên luồng công việc của riêng mỗi địa điểm triển khai.   

Quy tắc sử dụng: Trường dữ liệu này là tùy chọn cho mọi giao dịch về dược 

phẩm. Khi không dùng, giá trị mặc định của nó là “M”.  

 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70480


Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Trang 98 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

4A.4.4.45 RXE-45   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02310 

Các 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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

(ST)> & <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin liên lạc viễn thông của quầy 

thuốc. Có thể lặp lại trường dữ liệu để chứa các loại thiết bị hoặc mã sử dụng khác 

nhau, hoặc nhiều thực thể cùng loại hoặc cách sử dụng. Khái niệm này cũng tồn 
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tại trong các trường dữ liệu RXO-36 và RXD-34 để hỗ trợ thông tin liên lạc với 

quầy thuốc trong ngữ cảnh của chỉ định, chỉ định mã hóa và cấp phát thuốc.  

 

4A.4.5 RXD – Phân đoạn Cấp phát thuốc/điều trị  

HL7 Bảng thuộc tính – RXD – Cấp phát thuốc/điều trị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1  4= NM R   00334 Đối ứng ID con cấp phát 

2   CWE R  0292 00335 Mã cấp phát/kê dùng 

3   DTM R   00336 Ngày/thời gian cấp phát 

4   NM R   00337 Số lượng cấp phát thực tế 

5   CWE C  9999 00338 Đơn vị cấp phát thực tế 

6   CWE O  9999 00339 Dạng định liều thực tế 

7  20= ST R   00325 Số hiệu đơn thuốc 

8   NM C   00326 Số lần tái cấp đơn thuốc còn lại 

9  200= ST O Y  00340 Ghi chú cấp phát thuốc/điều trị 

10   XCN B Y  00341 Nhà cung cấp cấp phát thuốc/điều trị 

11 1..1  ID O  0167 00322 Trạng thái thay thế 

12   CQ O   00329 Tổng liều hàng ngày 

13    W   01303 Địa điểm cấp phát đến 

14 1..1  ID O  0136 00307 Cần sự kiểm tra của người 

15   CWE O Y 9999 00330 Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt 

16   NM O   01132 Hàm lượng thực tế 

17   CWE O  9999 01133 Đơn vị hàm lượng thực tế 

18  20= ST O Y  01129 Số hiệu lô dược chất 

19   DTM O Y  01130 Ngày hết hạn của dược chất 

20   CWE O Y  01131 Tên nhà sản xuất dược chất 

21   CWE O Y 9999 01123 Chỉ định 

22   NM O   01220 Kích cỡ đóng gói cấp phát 

23   CWE O  9999 01221 Đơn vị kích cỡ gói cấp phát 

24 1..2  ID O  0321 01222 Phương thức đóng gói cấp phát 

25   CWE O Y 9999 01476 Mã bổ sung 

26   CWE O  9999 01477 Địa điểm khởi phát 

27   CWE O  9999 01478 Địa điểm đóng gói/tổng hợp 

28  5= NM O   01686 Thể tích hàm lượng thuốc thực tế 

29   CWE O  9999 01687 Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc thực tế 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

30   CWE B  9999 01688 Quầy thuốc được cấp phát đến 

31   XAD B   01689 Địa chỉ quầy thuốc được cấp phát đến 

32 1..1  ID O  0480 01690 Loại chỉ định dược phẩm 

33   CWE O  0484 01691 Loại cấp phát 

34   XTN O Y  02311 Số điện thoại của quầy thuốc 

35   EI O Y  03392 Định danh nhãn cấp phát 

4A.4.5.1 RXD-1   Đối ứng ID con cấp phát   (NM)   00334 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này bắt đầu bằng 1 cho lần đầu tiên giao/cấp 

phát thuốc/điều trị cho chỉ định này. Giá trị tăng thêm 1 mỗi lần cấp phát bổ sung.  

4A.4.5.2 RXD-2   Mã cấp phát/kê dùng   (CWE)   00335 

Các 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 định danh dược chất hoặc điều trị được chỉ 

định dùng cho bệnh nhân; nó tương đương với trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ 

tổng thể. Tham khảo phân đoạn RXE để có định nghĩa đầy đủ về trường dữ liệu 

RXE-2-mã kê dùng. Nếu dược chất được cấp phát là vắc xin, có thể dùng mã CVX 

để mã hóa trường dữ liệu này (tham khảo  Bảng 0292 của HL7 – Các vắc xin được 

quản lý  trong Chương 2C, Các bảng mã). 

Lưu ý: Nội dung trường dữ liệu RXD-2-mã cấp phát/kê dùng cần phải tương thích 

với trường dữ liệu tương tự trong phân đoạn RXE (RXE-2-mã kê dùng). Bản tin 

RDS CHỈ đề cập đến việc cấp phát thuốc hoặc điều trị bởi nhà cung cấp thuốc 

hoặc điều trị.  
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4A.4.5.3  RXD-3   Ngày/thời gian cấp phát   (DTM)   00336 

Định nghĩa: Trườngdữ liệu này chỉ báo thời điểm cấp phát dược phẩm/điều 

trị từ nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị. Dùng định dạng tem thời gian. 

4A.4.5.4  RXD-4  Số lượng cấp phát thực tế   (NM)   00337 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ báo số lượng được cấp phát.   

4A.4.5.5  RXD-5   Đơn vị cấp phát thực tế   (CWE)   00338 

Các 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 chỉ đơn vị được cấp phát. Dùng bảng do 

mỗi địa điểm triển khai định nghĩa. Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu 

đơn vị chưa được hàm chỉ trong mã cấp phát thực tế. Nếu có, nó sẽ ghi đè đơn vị 

được hàm chỉ trong mã cấp phát thực tế. Đây phải là một đơn vị đơn giản phản 

ánh số lượng dược chất được cấp phát thực tế. Nó không chứa các đơn vị phức 

hợp. 

4A.4.5.6  RXD-6   Dạng định liều thực tế   (CWE)   00339 

Các 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: Dạng định liều chỉ cách thức thuốc/điều trị được tổng hợp để 

cấp phát, ví dụ, dạng viên, viên nang, viên đạn. Trong một số trường hợp, thông 

tin này đã được hàm chỉ trong mã cấp phát/kê dùng tại trường dữ liệu RXD-2-Mã 

cấp phát/kê dùng. Dùng trường dữ liệu này khi mã kê dùng và mã cấp phát không 

chỉ dạng định liều.   

4A.4.5.7  RXD-7   Mã số hiệu đơn thuốc   (ST)   00325 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này tương đương về tính đơn nhất với số hiệu 

chỉ định trên ứng dụng đáp ứng của nhà cung cấp dược phẩm/điều trị. Tại một số 

địa điểm triển khai, đây có thể là dạng số thứ tự (nội bộ) của nhà cung cấp dược 

phẩm/điều trị. Tại các địa điểm khác, đây có thể là một con số theo quy định từ 

bên ngoài. 

4A.4.5.8  RXD-8   Số lần tái cấp đơn thuốc còn lại   (NM)   00326 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là tùy điều kiện vì nó là bắt buộc khi cấp 

phát đơn thuốc cho bệnh nhân ngoại trú. Nhưng nó không áp dụng cho các chỉ 

định điều trị bệnh nhân nội trú. 

4A.4.5.9  RXD-9   Ghi chú cấp phát   (ST)   00340 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các ghi chú dạng văn bản tự do dành 

cho người cấp phát thuốc/điều trị (có thể là các ghi chú ban đầu của nhà cung cấp 

đặt hàng, cũng như các ghi chú của nhà cung cấp công thức, dược phẩm hoặc điều 

trị). Trường dữ liệu này có thể chứa văn bản tự do mô tả một dung dịch truyền IV 

(tĩnh mạch) riêng, một hỗn hợp, hoặc một loại thuốc mỡ, v.v. 

4A.4.5.10  RXD-10   Nhà cung cấp cấp phát   (XCN)   00341 

Các 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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với 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 đối với 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 con cho Đơn vị/Hệ thống cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên(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 con cho Thẩm quyền cấp định danh  (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 con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (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 được giữ lại để tương thích ngược với 

các phiên bản trước kể từ phiên bản 2.7.  Độc giả nên tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7.  

Trường dữ liệu này chứa ID nhà cung cấp của người cấp phát dược chất. 

Nếu người được đề cập trong trường dữ liệu này cũng được đề cập trong đoạn 

PRT thì hai trường dữ liệu phải chứa cùng thông tin. Tuy nhiên, nếu có sự khác 

biệt, thì phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên.  

4A.4.5.11  RXD-11   Trạng thái thay thế   (ID)   00322 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng 0167 của HL7 – Trạng thái thay thế trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

4A.4.5.12  RXD-12   Tổng liều hàng ngày   (CQ)   00329 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 tổng liều hàng ngày được cấp phát 

biểu diễn dưới dạng đơn vị cấp phát thực tế. 

Lưu ý: Hai trường dữ liệu tiếp sau đây tương đương với các trường dữ liệu tương 

ứng trong phân đoạn RXE. Chúng được đưa vào (tùy chọn) trong phân đoạn RXD 

để có thể “đứng riêng” như một đoạn chỉ dẫn về kết quả cấp phát.  

4A.4.5.13  RXD-13   Địa điểm cấp phát đến 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích ngược với 

các phiên bản trong trong phiên bản 2.6 và đã được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn trong 

phiên bản 2.8. Độc giả nên tham khảo các trường dữ liệu RXD-30 và RXD-31. 

4A.4.5.14  RXD-14   Cần sự kiểm tra của người   (ID)   00307 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng 0136 của HL7- Chỉ thị có/không để xem các 

giá trị hợp lệ. Các giá trị của trường này có ý nghĩa như sau: 

Y Có – Chỉ báo rằng có cảnh báo. Ứng dụng nhận yêu cầu cấp phát cần 

cảnh báo cá nhân cấp phát/cho dùng thuốc hoặc điều trị rằng cần chú ý đến văn 

bản trong trường dữ liệu RXD-15-Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt. 

N Không – Chỉ báo không có cảnh báo. Đây là giá trị tương đương với 

giá trị mặc định (rỗng). 
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4A.4.5.15  RXD-15   Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt   (CWE)   00330 

Các 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 các chỉ dẫn do nhà cung cấp thuốc 

hoặc điều trị đưa ra cho nhà cung cấp cấp phát/cho dùng chỉ định này.  

4A.4.5.16  RXD-16  Hàm lượng thực tế   (NM)   01132 

Định nghĩa: Sử dụng khi trường dữ liệu RXD-2-Mã cấp phát/kê dùng không 

quy định hàm lượng. Đây là thành phần định dạng số của hàm lượng, của một đơn 

vị định liều đơn lẻ của sản phẩm được cấp phát, dùng kết hợp với trường dữ liệu 

RXD-17-đơn vị hàm lượng thực tế. 

4A.4.5.17  RXD-17   Đơn vị hàm lượng thực tế   (CWE)   01133 

Các 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: Sử dụng khi trường dữ liệu RXD-2-Mã cấp phát/kê dùng không 

quy định hàm lượng. Đây là đơn vị của hàm lượng, của một đơn vị định liều đơn 

lẻ của sản phẩm được cấp phát, được dùng kết hợp với trường dữ liệu RXD-16-

hàm lượng thực tế. 
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Lưu ý: Các đơn vị này có thể là “số lượng phức hợp”, tức là đơn vị có thể biểu 

diễn một số lượng trên một đơn vị thời gian. Ví dụ, microgram trên giờ (micg/giờ) 

là một giá trị được chấp nhận. Các đơn vị phức hợp này có trong bảng ISO+. 

Tham khảo chương 7 để xem định nghĩa đầy đủ của các đơn vị ISO+. 

4A.4.5.18  RXD-18   Số hiệu lô dược chất   (ST)   01129 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số hiệu lô của dược chất được cho 

dùng. 

Lưu ý: Số hiệu lô là con số in trên nhãn dán vào lọ chứa dược chất và trên vỏ hộp 

của lọ chứa. Ví dụ nếu dược chất là vắc xin và cần có chất pha loãng, thì trên lọ 

đựng chất pha loãng có thể có một số lô, nhưng các định danh của chất pha loãng 

như vậy không phải là định danh cần quan tâm. Cần báo cáo số lô của dược chất 

chứ không phải số lô của chất pha loãng. 

4A.4.5.19  RXD-19   Ngày hết hạn của dược chất   (DTM)   01130 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của dược chất được cho 

dùng. 

Lưu ý:  Ngày hết hạn của vắc xin không phải lúc nào cũng có thành phần “ngày”; 

do đó, ngày này có thể được truyền gửi dưới định dạng YYYYMM^L. 

4A.4.5.20  RXD-20   Tên nhà sản xuất dược chất   (CWE)   01131 

Các 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 tên nhà sản xuất dược chất được quản 

lý nếu đó là một chất được sản xuất. 

Lưu ý:  Đối với vắc xin, hệ thống mã MVX có thể được dùng để mã hóa trường 

dữ liệu này. Xem Mục Error! Reference source not found., "Error! Reference 
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source not found.".  Trường dữ liệu này có thể được sử dụng nếu nhà sản xuất 

dược chất chưa được định danh bởi mã dùng trong trường dữ liệu RXA-5-Mã cho 

dùng. 

4A.4.5.21  RXD-21   Chỉ định   (CWE)   01123 

Các 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 định danh của tình trạng hoặc vấn đề 

mà thuốc/điều trị được kê dùng cho. Có thể lặp lại nếu có nhiều chỉ định. 

4A.4.5.22  RXD-22   Kích cỡ đóng gói cấp phát   (NM)   01220 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa kích cỡ của gói được cấp phát. Đơn vị 

được truyền tải trong trường dữ liệu RXD-23-đơn vị kích cỡ đóng gói cấp phát. 

4A.4.5.23  RXD-23   Đơn vị kích cỡ đóng gói cấp phát   (CWE)   01221 

Các 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 đơn vị của trường dữ liệu RXE-28-

kích cỡ gói cấp phát. Đó là con số được quảng cáo của đơn vị trong đóng gói của 

nhà sản xuất, tức là đóng gói mà nhà cung cấp giao đến. 
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4A.4.5.24  RXD-24   Phương thức đóng gói cấp phát   (ID)   01222 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức cấp phát điều trị. Tham 

khảo Bảng 0321 của HL7- Phương thức cấp phát trong Chương 2C, Các bảng mã, 

để xem các giá trị hợp lệ. 

4A.4.5.25 RXD-25   Mã bổ sung   (CWE)   01476 

Các 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 định danh của bất kỳ mã nào có thể 

có liên quan tới dược chất. Các mã thông thường bao gồm: Định danh sản phẩm 

cùng chủng loại (GPI), Số mã chủng loại_Số thứ tự (GCN_SEQNO), Mã thuốc 

quốc gia (NDC). 

4A.4.5.26  RXD-26   Địa điểm khởi phát   (CWE)   01477  

Các 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 cho biết quầy thuốc hoặc các dịch vụ cấp 

phát điều trị khác (ví dụ, về hô hấp) nhận được yêu cầu đầu tiên. 

Ví dụ: Quầy thuốc A (nơi nhận/đầu vào) nhận được một cuộc điện thoại từ 

bệnh nhân yêu cầu cấp lại thuốc, nhưng chỉ định rằng đơn thuốc sẽ được lấy từ 
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quầy thuốc B. Theo quy trình làm việc thì đơn thuốc sẽ được đóng gói/tổng hợp tại 

Quầy thuốc C. 

4A.4.5.27  RXD-27   Địa điểm đóng gói/tập hợp   (CWE)   01478 

Các 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 cho biết quầy thuốc đã đóng gói/tập hợp 

thuốc cho yêu cầu. 

4A.4.5.28  RXD-28   Thể tích hàm lượng thuốc thực tế   (NM)   01686 

Mô tả: Trường dữ liệu số này xác định số đo thể tích có chứa hàm lượng 

thuốc. Ví dụ Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir có nghĩa là 120 MG thuốc được 

chứa trong dung dịch có thể tích 5 ML, điều này sẽ được mã hóa trong các trường 

dữ liệu RXD-16, RXD-17, RXD-28 và RXD-29 như sau: 

RXD||||||||||||||||120|mg^^ISO|||||||||||5|ml^^ISO ...<cr>  

4A.4.5.29 RXD-29   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc thực tế   (CWE)   01687 

Các 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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Mô tả: Trường dữ liệu này chỉ đơn vị thể tích của trường dữ liệu RXD-28 

Thể tích hàm lượng thuốc thực tế. Xem ví dụ trong phần về trường dữ liệu RXD-

28. 

4A.4.5.30  RXD-30   Quầy thuốc được cấp phát đến   (CWE)   01688 

Các 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 được giữ lại để tương thích ngược với các 

phiên bản trước trong phiên bản 2.7. Thông tin trước kia được truyền tải bởi 

trường dữ liệu này hiện nay được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên tham 

khảo Chương 7 để xem phần mô tả về phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này cho biết quầy thuốc sẽ cấp phát hoặc đã cấp phát cho 

đơn thuốc. Trong ngữ cảnh một chỉ định/yêu cầu (nghĩa là trong phân đoạn RXO), 

trường dữ liệu này phản ánh quầy thuốc cấp phát được yêu cầu. Trong ngữ cảnh 

một chỉ định được đăng ký (nghĩa là trong phân đoạn RXE), trường dữ liệu này 

phản ánh quầy thuốc cấp phát dự kiến, tức là quầy thuốc dự kiến sẽ cấp phát cho 

đơn thuốc. 

4A.4.5.31 RXD-31   Địa chỉ quầy thuốc được cấp phát đến   (XAD)   01689 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược với các 

phiên bản trước trong phiên bản 2.7. Thông tin trước đây được truyền tải bởi 

trường dữ liệu này hiện nay được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên tham 

khảo Chương 7 để xem phần mô tả về phân đoạn này.  

Trường dữ liệu này cho biết địa chỉ của cơ sở cấp phát hoặc địa điểm của 

bệnh nhân nơi diễn ra việc cấp phát.   

4A.4.5.32 RXD-32   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01690 

Định nghĩa: Loại chỉ định dược phẩm xác định phân loại chung của chỉ 

định dược phẩm có thể được dùng để xác định lộ trình xử lý chỉ định. Tham khảo 

Bảng 0480 của HL7- Loại chỉ định dược phẩm trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để ghép nhóm các chỉ định 

liên quan để xử lý và/hoặc báo cáo. Ví dụ, các Bản ghi cho dùng thuốc (MARs) 

thường nhóm các dung dịch thể tích lớn, thuốc và các dung dịch thể tích nhỏ thành 

các nhóm riêng dựa trên luồng công việc của riêng mỗi địa điểm triển khai.  

Quy tắc sử dụng: Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn cho mọi giao 

dịch về dược phẩm. Khi không dùng, giá trị mặc định của nó là “M”.  
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4A.4.5.33  RXD-33   Loại cấp phát   (CWE)   01691 

Các 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: Đây là loại sự kiện cấp phát đã xảy ra. Tham khảo Bảng 0484 

do Người dùng định nghĩa – Loại cấp phát để xem các giá trị gợi ý. 

4A.4.5.34  RXD-34   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02311 

Các 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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

(ST)> & <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin liên lạc viễn thông của quầy 

thuốc. Trường dữ liệu này có thể được lặp lại để phản ánh các loại thiết bị hoặc mã 

sử dụng khác nhau, hoặc nhiều thực thể thuộc cùng loại hoặc cách sử dụng. Khái 

niệm này cũng tồn tại trong các trường dữ liệu RXO-36 và RXE-45 để hỗ trợ 

thông tin liên lạc với quầy thuốc trong các bối cảnh đặt hàng, chỉ định mã hóa và 

cấp phát thuốc. 

4A.4.5.35  RXD-35   Định danh nhãn cấp phát   (EI)   03392 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh cho một thực thể sản phẩm 

đơn nhất cho lần cấp phát. Đó có thể là một mã vạch, mã RFID hoặc các phương 

tiện khác để tự động đọc được thực thể sản phẩm. Trường dữ liệu lặp lại phản ánh 

cùng thực thể sản phẩm khi sản phẩm đó có nhiều hơn một mã vạch, RFID hoặc 

định danh khác.   

Ví dụ, người chuẩn bị thuốc, ví dụ một hệ thống bán tự động, có thể thông 

báo cho y tá rằng “để phục vụ sự kiện cho bệnh nhân dùng thuốc lúc 8 giờ sáng, 

thuốc đã được chỉ định và có sẵn tại giường của bệnh nhân và mã vạch là 

BBBBBBBBBBB." Y tá sẽ quét mã vạch để đảm bảo cho bệnh nhân dùng đúng 

thuốc.   
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4A.4.6 RXG – Phân đoạn kê dùng thuốc/điều trị  

HL7 Bảng thuộc tính – RXG – Kê dùng thuốc/điều trị 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1  4= NM R   00342 Đối ứng ID con kê dùng 

2  4= NM O   00334 Đối ứng ID con cấp phát 

3    W   00221 Số lượng/Thời gian 

4   CWE R  0292 00317 Mã kê dùng 

5   NM R   00318 Số lượng kê dùng – tối thiểu 

6   NM O   00319 Số lượng kê dùng – Tối đa 

7   CWE R  9999 00320 Đơn vị kê dùng 

8   CWE O  9999 00321 Dạng định liều kê dùng 

9   CWE O Y 9999 00351 Ghi chú cho dùng thuốc/điều trị 

10 1..1  ID O  0167 00322 Trạng thái thay thế 

11    W   01303 Địa điểm cấp phát đến 

12 1..1  ID O  0136 00307 Cần có sự kiểm tra của người 

13 1..250  CWE O Y 9999 00343 
Các chỉ dẫn đặc biệt trong cho dùng 

thuốc/điều trị  

14  20= ST C   00331 Kê dùng trong (đơn vị thời gian) 

15  6= ST O   00332 Số lượng của tốc độ kê dùng 

16   CWE O  9999 00333 Đơn vị tốc độ kê dùng 

17   NM O   01126 Hàm lượng kê dùng 

18   CWE O  9999 01127 Đơn vị hàm lượng kê dùng 

19  20= ST O Y  01129 Số hiệu lô của dược chất 

20   DTM O Y  01130 Ngày hết hạn của dược chất 

21   CWE O Y  01131 Tên nhà sản xuất dược chất 

22   CWE O Y 9999 01123 Chỉ định 

23  5# NM O   01692 Thể tích của hàm lượng thuốc kê dùng 

24   CWE O  9999 01693 
Đơn vị thể tích của hàm lượng thuốc kê 

dùng 

25   CWE O  9999 01694 Định danh mã vạch kê dùng 

26 1..1  ID O  0480 01695 Loại chỉ định dược phẩm 

27   CWE B  9999 01688 Quầy thuốc cấp phát đến 

28   XAD B   01689 Địa chỉ quầy thuốc cấp phát đến 

29   PL O   01683 Địa điểm của bệnh nhân được giao đến 

30   XAD O   01684 Địa chỉ giao đến 

31   EI O Y  03393 Định danh nhãn kê dùng 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

32   NM C   03316 Lượng cấp phát 

33   CWE C  9999 03317 Đơn vị cấp phát 

4A.4.6.0  Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn RXG 

4A.4.6.1  RXG-1  Đối ứng ID con kê dùng   (NM)   00342 

Định nghĩa: Sử dụng nếu phân đoạn RXG này chứa các thông tin về một 

lần thực tế cho dùng thuốc/điều trị. Trường dữ liệu này phải chứa một mã số duy 

nhất cho số chỉ định của ứng dụng ra chỉ định. Trường dữ liệu này cùng với số chỉ 

định của ứng dụng chỉ định cung cấp một phương thức để tham chiếu duy nhất đến 

một ngày/giờ kê dùng cụ thể trên lịch được truyền gửi bởi nhà cung cấp thuốc/điều 

trị của chỉ định này. 

Nếu phân đoạn RXG chứa thông tin về nhiều lần thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị, thì giá trị của trường dữ liệu này là không (0), do trong trường hợp 

này việc so khớp một-một với phân đoạn RXA là không rõ ràng. 

4A.4.6.2  RXG-2  Đối ứng ID con cấp phát   (NM)   00334 

Định nghĩa: Đây là ID con cấp phát mà bản tin kê dùng này có liên quan. 

4A.4.6.3  RXG-3   Số lượng/thời gian 

Chú ý: Trường dữ liệu RXG-3 được giữ lại để tương thích ngược trong 

phiên bản 2.5 và đã được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.7.  

Lưu ý: Nội dung của các trường dữ liệu từ 3 đến 8 phải giống hệt các trường 

tương ứng trong phân đoạn RXE (RXE-2 đến 5). 
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4A.4.6.4  RXG-4   Mã kê dùng   (CWE)   00317 

Các 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 là định danh của loại dược chất/điều trị 

được chỉ định để dùng cho bệnh nhân; nó tương đương với trường dữ liệu OBR-4-

ID dịch vụ tổng quát về chức năng. Tham khảo phân đoạn RXE để xem định nghĩa 

hoàn chỉnh của trường dữ liệu RXE-2-Mã kê dùng. Nếu dược chất được kê dùng là 

vắc xin, thì có thể dùng các mã CVX để mã hóa trường dữ liệu này (tham khảo 

Bảng 0292 của HL7- Các vắc xin được cho dùng trong Chương 2C, Các bảng mã). 

4A.4.6.5  RXG-5  Lượng kê dùng – Tối thiểu   (NM)   00318 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng chỉ định dưới dạng được mã 

hóa bởi nhà cung cấp thuốc/điều trị. Trong chỉ định có liều thay đổi, đây là lượng 

chỉ định tối thiểu. Trong chỉ định có liều không thay đổi, đây là lượng chính xác 

của chỉ định.  

Lưu ý:  Trường dữ liệu này không phải là trường dữ liệu trùng lặp của thành phần 

dữ liệu đầu tiên trong trường dữ liệu Số lượng/thời gian, vì trong các bản tin khác 

chỉ định dược phẩm/điều trị, thành phần dữ liệu này có thể được sử dụng để quy 

định các bội số của một lượng được đặt hàng. 

Nói cách khác, với các chỉ định dược phẩm/điều trị, thành phần số lượng của 

trường dữ liệu Số lượng/thời gian cho biết lượng được cấp phát trong mỗi khoảng 

thời gian dịch vụ; và do đó, trong chỉ định RX, thành phần dữ liệu đầu tiên đó luôn 

có giá trị mặc định bằng 1. Như vậy, khi thực hiện chỉ định trong thực tế, giá trị 

bằng 1 trong thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu Số lượng/thời gian chỉ 

một lần thực tế cho dùng thuốc/điều trị của lượng được quy định trong trường dữ 

liệu này (trường dữ liệu Lượng kê dùng yêu cầu).  
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4A.4.6.6  RXG-6   Lượng kê dùng – Tối đa   (NM)   00319 

Định nghĩa: Trong một chỉ định với liều thay đổi, đây là lượng đặt hàng tối 

đa. Trong một chỉ định có liều không thay đổi, thì trường dữ liệu này không được 

dùng đến. 

4A.4.6.7  RXG-7   Đơn vị kê dùng   (CWE)   00320 

Các 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 đơn vị cho lượng kê dùng. 

Lưu ý: Các đơn vị này có thể là một “số lượng phức hợp”, tức là, đơn vị có thể 

chứa từ “trên”. Ví dụ, microgram trên kg (micg/kg) là một giá trị được chấp nhận 

và có nghĩa là đơn vị là microgram trên kg (trọng lượng cơ thể).  

Một bảng các đơn vị tiêu chuẩn chứa đơn vị phức hợp cần được cung cấp. 

Trước khi thống nhất được bảng này, mỗi địa điểm triển khai cần có một bảng do 

người dùng định nghĩa riêng. 

4A.4.6.8  RXG-8   Dạng định liều kê dùng   (CWE)   00321 

Các 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: Dạng định liều cho biết cách thức thuốc/điều trị được tổng hợp 

để cấp phát, ví dụ, viên, viên nang, viên hình viên đạn. Trong một số trường hợp, 

thông tin này được hàm chỉ trong mã kê dùng tại trường dữ liệu RXG-4-Mã kê 

dùng. Trường dữ liệu này được sử dụng khi mã kê dùng không cho biết rõ dạng 

định liều. 

4A.4.6.9  RXG-9   Ghi chú cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   00351 

Các 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 các ghi chú cho người/bệnh nhân 

dùng thuốc/điều trị (có thể bao gồm các ghi chú gốc của nhà cung cấp đặt hàng, 

cũng như bất kỳ ghi chú nào từ nhà cung cấp công thức pha chế, thuốc hoặc điều 

trị). Nếu được mã hóa, phải dùng một bảng do người dùng định nghĩa. Nếu ở dạng 

văn bản tự do, thêm một giá trị rỗng (null) trong thành phần dữ liệu đầu tiên và giá 

trị dạng văn bản trong thành phần dữ liệu thứ hai, ví dụ |^đây là văn bản tự do để  

ghi chú cho dùng thuốc/điều trị|. 

4A.4.6.10 RXG-10   Trạng thái thay thế   (ID)   00322 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng 0167 của HL7- Trạng thái thay thế trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

Lưu ý: Hai trường dữ liệu tiếp theo tương đương với các trường dữ liệu tương ứng 

trong phân đoạn RXE. Chúng được đưa vào phân đoạn RXG (tùy chọn) để có thể 

“đứng riêng” như một đoạn chỉ dẫn về “kê dùng”. 

4A.4.6.11  RXG-11   Địa điểm cấp phát đến 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược với 

các phiên bản trước trong phiên bản 2.6 và đã được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn 
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trong phiên bản 2.8. Độc giả nên tham khảo các trường dữ liệu RXG-27 và RXG-

28. 

4A.4.6.12  RXG-12   Cần có sự kiểm tra của người   (ID)   00307 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng 0136 của HL7 – Chỉ thị có/không để xem các 

giá trị hợp lệ. Các giá trị của trường dữ liệu có ý nghĩa như sau: 

Y Có –Chỉ báo rằng có cảnh báo. Ứng dụng nhận yêu cầu cấp phát cần 

cảnh báo người cấp phát/cho dùng thuốc hoặc điều trị chú ý đến văn bản trong 

trường RXG-13-Chỉ dẫn đặc biệt cho kê dùng thuốc/điều trị.  

N Không- Chỉ báo không có cảnh báo. Đây là giá trị tương đương giá 

trị mặc định (rỗng). 

4A.4.6.13  RXG-13   Chỉ dẫn đặc biệt trong cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   

00343 

Các 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 các chỉ dẫn đặc biệt do nhà cung cấp 

thuốc/điều trị đưa ra cho nhà cung cấp cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị theo chỉ 

định. 

4A.4.6.14  RXG-14   Kê dùng trong (đơn vị thời gian)   (ST)   00331 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đơn vị thời gian được dùng để tính 

tốc độ cho dùng dược phẩm/điều trị. 

Định dạng: 

S<số nguyên> = <số nguyên> giây 

M<số nguyên> = <số nguyên> phút 

H<số nguyên> = <số nguyên> giờ 

D<số nguyên> = <số nguyên> ngày 
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W<số nguyên> = <số nguyên> tuần 

L<số nguyên> = <số nguyên> tháng 

T<số nguyên> = Tại khoảng cách thời gian và số lượng xác định cho 

đến khi tổng số <số nguyên> “LIỀU” đã được tích lũy. 

Đơn vị sẽ được giả định có giá trị tương đồng với giá 

trị của trường dữ liệu Số lượng. 

INDEF = Thực hiện không giới hạn – cũng là giá trị mặc định 

Định dạng này cũng giống định dạng quy định cho thành phần KHOẢNG 

THỜI GIAN của trường dữ liệu Số lượng/thời gian, ngoại trừ quy định về “X”.  

Trường dữ liệu này được yêu cầu khi thích hợp (ví dụ cho một số trường 

hợp tiêm truyền IV). Ví dụ, nếu “lượng kê dùng/đơn vị” là 300 ml và “kê dùng 

trong đơn vị thời gian” là H1 (tương ứng với 1 giờ), thì tốc độ là 300ml/giờ. 

4A.4.6.15  RXG-15   Số lượng của tốc độ kê dùng   (ST)   00332 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng (con số) của dược chất/điều 

trị cần cho dùng. 

4A.4.6.16  RXG-16   Đơn vị tốc độ kê dùng   (CWE)   00333 

Các 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 đơn vị cho trường dữ liệu RXG-15-số 

lượng của tốc độ kê dùng. Kết hợp của các trường dữ liệu RXG-15-số lượng của 

tốc độ kê dùng và RXG-16-đơn vị tốc độ kê dùng sẽ xác định tốc độ thực tế để cho 

dùng thuốc/điều trị. Như vậy, nếu trường dữ liệu RXG-15-số lượng tốc độ kê dùng 

= 100 và RXG-16-đơn vị tốc độ kê dùng = ml/giờ, thì tốc độ thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị là 100 ml/giờ. 
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4A.4.6.17  RXG-17   Hàm lượng kê dùng   (NM)   01126 

Định nghĩa: Sử dụng khi trường dữ liệu RXG-4-Mã kê dùng không xác định 

hàm lượng. Đây là phần số của hàm lượng, được dùng kết hợp với giá trị trường 

dữ liệu RXG-18-Đơn vị hàm lượng kê dùng. 

4A.4.6.18  RXG-18   Đơn vị hàm lượng kê dùng   (CWE)   01127 

Các 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: Sử dụng khi trường dữ liệu RXG-4-Mã kê dùng không xác định 

hàm lượng. Đây là đơn vị của hàm lượng, dùng kết hợp với trường dữ liệu RXG-

17-Hàm lượng kê dùng. 

Lưu ý: Các đơn vị này có thể là “số lượng phức hợp”, tức là đơn vị biểu diễn số 

lượng trên một đơn vị thời gian. Ví dụ, microgram trên giờ (micg/h) là một giá trị 

được chấp nhận. Các đơn vị phức hợp này có trong bảng ISO+. Tham khảo 

Chương 7 để xem toàn bộ các định nghĩa đơn vị ISO+.   

4A.4.6.19  RXG-19  Số lô của dược chất   (ST)   01129 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lô của dược chất được cho dùng. 

Lưu ý: Số lô là con số được in trên nhãn dán vào lọ chứa dược chất và trên vỏ 

đựng lọ chứa. Ví dụ nếu dược chất là vắc xin và cần có chất pha loãng, thì trên lọ 

chứa chất pha loãng có thể có số hiệu lô; tuy nhiên, định danh gắn với chất pha 

loãng không phải là định danh muốn biết. Cần thông báo số lô của dược chất chứ 

không phải số lô của chất pha loãng. 

4A.4.6.20  RXG-20   Ngày hết hạn của dược chất   (DTM)   01130 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của dược chất được cho 

dùng. 
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Lưu ý: Ngày hết hạn của vắc xin không phải lúc nào cũng có thành phần “ngày”; 

do đó, ngày này có thể được truyền tải ở dạng YYYYMM (4 số chỉ năm và 2 số 

chỉ tháng).   

4A..4.6.21  RXG-21  Tên nhà sản xuất dược chất   (CWE)   01131 

Các 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 tên nhà sản xuất dược chất được cho 

dùng. 

Lưu ý: Với vắc xin, hệ thống mã MVX có thể được dùng để mã hóa trường dữ 

liệu này (xem mục  Error! Reference source not found., "Error! Reference 

source not found."). Trường dữ liệu này có thể được sử dụng nếu nhà sản xuất 

dược chất chưa được định danh bởi mã dùng trong trường dữ liệu RXA-5-mã cho 

dùng. 

4A.4.6.22  RXG-22   Chỉ định   (CWE)   01123 

Các 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 định danh của tình trạng hoặc vấn đề 

mà thuốc/điều trị được kê đơn cho. Có thể lặp lại nếu có nhiều chỉ định. 
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4A.4.6.23  RXG-23   Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (NM)   01692 

Mô tả:  Trường dữ liệu định dạng số này xác định lượng đo bằng thể tích có 

chứa hàm lượng hàm lượng thuốc. Ví dụ Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir có 

nghĩa là 120 MG thuốc được chứa trong dung dịch có thể tích là 5 ML, điều này 

được mã hóa trong các trường dữ liệu  RXG-17, RXG-18, RXG-23 và RXG-24 

như sau: 

RXG|||||||||||||||||120|mg^^ISO|||||5|ml^^ISO ...<cr>  

4A.4.6.24  RXG-24   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (CWE)   01693 

Các 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)> 

Mô tả: Trường dữ liệu này chỉ đơn vị của thể tích trong trường dữ liệu 

RXG-23 Thể tích hàm lượng thuốc kê dùng. Xem ví dụ trong mục về trường dữ 

liệu RXG-23. 

4A.4.6.25  RXG-25   Định danh mã vạch kê dùng   (CWE)   01694 

Các 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 lệu này chứa số mã vạch được hệ thống dược gán 

cho một lần kê dùng cụ thể. Với các chỉ định tiêm truyền tĩnh mạch, nhiều hệ 
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thống dược tạo ra một số mã vạch để định danh một túi/chai cụ thể của chỉ định. 

Con số này có thể là một định danh thực thể; là duy nhất cho việc kết hợp bệnh 

nhân và thuốc, và thực thể trên lịch hoặc cũng có thể chỉ là một định danh thuốc.  

Thành phần và cách sử dụng số mã vạch tùy thuộc vào các thỏa thuận của 

ứng dụng. Ví dụ về trường này như sau: Số mã vạch có định dạng như sau: 

9XXXXXXX000.  Số '9' là một hằng số,  XXXXXXX là bảy (7) ký tự cho một 

định danh đơn nhất được gán cho hoặc lấy từ tài khoản bệnh nhân và số ID của chỉ 

định, 000 là ba (3) ký tự tự điền số 0 nếu không dùng để biểu thị số chai truyền IV.   

Chiều dài tối đa của thành phần thứ nhất trong trường này là 40 ký tự để 

cho phép chiều dài tối đa của mã vạch hiện có. Thành phần dữ liệu thứ hai chứa 

mô tả của hạng mục được mã hóa và thành phần dữ liệu thứ ba xác định loại mã 

vạch. 

12345678901^IV bottle^3X9 

4A.4.6.26  RXG-26   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01695 

Định nghĩa: Trường dữ liệu loại chỉ định dược phẩm xác định phân loại 

chung của chỉ định dược phẩm sẽ được dùng để xác định lộ trình xử lý chỉ định. 

Tham khảo  Bảng 0480 của HL7- Loại chỉ định dược phẩm trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

Cũng có thể dùng trường dữ liệu này để ghép nhóm các chỉ định liên quan 

đến nhau để xử lý và/hoặc báo cáo. Ví dụ, Các Bản ghi thực tế cho dùng thuốc 

(MARs) thường ghép nhóm các dung dịch có thể tích lớn, thuốc và các dung dịch 

có thể tích nhỏ riêng dựa trên luồng công việc riêng của từng địa điểm triển khai.  

Quy tắc sử dụng: Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn cho toàn bộ 

các giao dịch về dược phẩm. Khi không dùng đến, giá trị mặc định là “M” được 

giả định áp dụng.  
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4A.4.6.27  RXG-27   Quầy thuốc được cấp phát đến   (CWE)   01688 

Các 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 được giữ lại để tương thích ngược với các 

phiên bản trước trong phiên bản 2.7. Thông tin trước đây được truyền tải qua 

trường dữ liệu này hiện nay được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên tham 

khảo Chương 7 để xem phần mô tả về phân đoạn này. 

Trường dữ liệu này xác định quầy thuốc sẽ cấp phát cho đơn thuốc.   

4A.4.6.28  RXG-28   Địa chỉ quầy thuốc được cấp phát đến   (XAD)   01689 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

với các phiên bản trước trong phiên bản 2.7. Thông tin trước đây được truyền tải 

qua trường dữ liệu này sẽ được truyền tải qua phân đoạn PRT. Độc giả nên tham 

khảo Chương 7 để xem phần mô tả về đoạn này.  

Trường dữ liệu này xác định địa chỉ của cơ sở cấp phát hoặc địa điểm của 

bệnh nhân nơi xảy ra việc cấp phát thuốc.  

4A.4.6.29  RXG-29   Địa điểm của bệnh nhân cần giao đến   (PL)   01683 

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility 

(HD)> ^ <Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building 

(HD)> ^ <Floor (HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive 

Location Identifier (EI)> ^ <Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

& <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Đơn vị/Hệ thống cấp định danh cho địa điểm (HD):  <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định địa điểm của bệnh nhân cần giao 

dược chất đến.  

4A.4.6.30  RXG-30   Địa chỉ giao đến   (XAD)   01684 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định địa chỉ gửi thư hoặc địa chỉ vật lý 

cần gửi thư hoặc chuyển trực tiếp đơn kê thuốc.   
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4A.4.6.31 RXG-31   Định danh nhãn kê dùng   (EI)   03393 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một định danh cho một sản phẩm nhất 

định cho một lần cấp phát nhất định. Đó có thể là một mã vạch, mã RFID hoặc 

phương tiện khác để có tự động đọc sản phẩm nhất định đó. Sự lặp lại của trường 

dữ liệu thể hiện cùng sản phẩm nếu sản phẩm có nhiều hơn một mã vạch, RFID 

hoặc định danh khác.   

Ví dụ, người chuẩn bị thuốc, ví dụ là một hệ thống bán tự động, có thể 

thông báo cho y tá là “để phục vụ sự kiện cho bệnh nhân dùng thuốc lúc 8 giờ 

sáng, thuốc đã được chỉ định và đã có mặt tại giường của bệnh nhân với mã vạch 

là BBBBBBBBBBB." Y tá sẽ quét mã vạch để đảm bảo cho bệnh nhân dùng đúng 

loại thuốc được kê.   

Trường dữ liệu này khác với trường dữ liệu RXG-25 Định danh mã vạch kê 

dùng ở chỗ trường dữ liệu RXG-25 có thể chứa các nội dung về luồng công việc 

khác hoặc sản phẩm với các mức độ kết hạt khác nhau. Trường dữ liệu RXG-31 

định danh cụ thể một thực thể sản phẩm. 

4A.4.6.32  RXG-32   Lượng cấp phát   (NM)   03316 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng cấp phát như được mã hóa bởi 

nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị.   

4A.4.6.33  RXG-33   Đơn vị cấp phát   (CWE)   03317 

Các 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 đơn vị của lượng cấp phát như được 

mã hóa bởi nhà cung cấp dược phẩm hoặc điều trị. Trường dữ liệu này có thuộc 
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tính bắt buộc nếu đơn vị chưa được hàm chỉ trong mã cấp phát thực tế. Đây phải là 

một đơn vị đơn phản ánh số lượng dược chất được cấp phát trên thực tế. Trường 

dữ liệu này không chứa đơn vị phức hợp.  

4A.4.7  RXA – Phân đoạn Thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

Phân đoạn ORC phải có số chỉ định do ứng dụng đáp ứng cấp và mã kiểm 

tra chỉ định RE. Là một biến thể riêng của từng địa điểm triển khai, phân đoạn 

RXO và các phân đoạn RXC liên quan và/hoặc phân đoạn RXE (và các phân đoạn 

RXC liên quan) có thể có mặt nếu ứng dụng tiếp nhận cần bất kỳ dữ liệu nào của 

chúng. Phân đoạn RXA chứa dữ liệu về Thực tế cho dùng thuốc/điều trị. 

HL7 Bảng thuộc tính – RXA – Thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1  4= NM R   00342 Đối ứng ID con kê dùng 

2  4= NM R   00344 
Đối ứng ID con của Thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị  

3   DTM R   00345 
Ngày/thời gian bắt đầu của Thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị 

4   DTM R   00346 
Ngày/thời gian kết thúc của Thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị 

5   CWE R  0292 00347 Mã cho dùng 

6   NM R   00348 Lượng cho dùng 

7   CWE C  9999 00349 Đơn vị cho dùng 

8   CWE O  9999 00350 Dạng liều cho dùng 

9   CWE O Y 9999 00351 Ghi chú về Thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

10   XCN B Y  00352 Nhà cung cấp cho dùng 

11    W   00353 Địa điểm cho dùng 

12  20= ST C   00354 Cho dùng theo (Đơn vị thời gian) 

13   NM O   01134 Hàm lượng cho dùng 

14   CWE O  9999 01135 Đơn vị hàm lượng cho dùng 

15  20= ST O Y  01129 Số lô của dược chất 

16   DTM O Y  01130 Ngày hết hạn của dược chất 

17   CWE O Y  01131 Tên nhà sản xuất dược chất 

18   CWE O Y 9999 01136 Lý do từ chối dược chất/điều trị 

19   CWE O Y 9999 01123 Chỉ định 

20 2..2  ID O  0322 01223 Trạng thái hoàn thành 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

21 1..1  ID O  0206 01224 Mã hành động – RXA 

22   DTM O   01225 Ngày/thời gian nhập hệ thống 

23  5= NM O   01696 Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng 

24   CWE O  9999 01697 Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc cho dùng 

25   CWE O  9999 01698 Định danh lần cho dùng 

26 1..1  ID O  0480 01699 Loại chỉ định dược phẩm 

27   PL O   02264 Cho dùng tại 

28   XAD O   02265 Địa điểm cho dùng 

29   EI O Y  03396 Định danh nhãn cho dùng 

 

4A.4.7.0  Các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn RXA  

4A.4.7.1  RXA-1   Đối ứng ID con kê dùng   (NM)   00342 

Định nghĩa: Dùng trường dữ liệu này nếu so khớp phân đoạn RXA này với 

phân đoạn RXG tương ứng của nó. Nếu hai ứng dụng không so khớp các phân 

đoạn RXG và RXA thì giá trị của trường này là không (0).  

4A.4.7.2 RXA-2   Đối ứng ID con Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (NM)   00344 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này bắt đầu với 1 – lần đầu tiên thuốc/điều trị 

được cho dùng theo chỉ định này. Gia tăng thêm một cho mỗi lần cho dùng 

thuốc/điều trị thực tế về sau.   

Lưu ý: Có thể có nhiều hơn một phân đoạn RXA “so khớp” với một phân đoạn 

RXG duy nhất, như trong trường hợp ghi lại thay đổi của tốc độ truyền một dung 

dịch truyền tĩnh mạch.   

4A.4.7.3  RXA-3  Ngày/thời gian bắt đầu của Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   

(DTM)   00345 

Định nghĩa: Nếu chỉ định là cho dùng thuốc/điều trị liên tục (ví dụ truyền 

tĩnh mạch), và tốc độ được thay đổi vào một thời điểm nhất định sau thời điểm bắt 

đầu, thì bản tin RAS có thể được phát đi để ghi lại sự thay đổi này. Với một bản tin 

RAS như vậy, trường dữ liệu này ghi lại thời điểm tốc độ được thay đổi sang giá 

trị mới như ghi lại trong trường dữ liệu RXA-12-cho dùng theo (đơn vị thời gian) 

trong cùng bản tin.   
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4A.4.7.4  RXA-4  Ngày/thời gian kết thúc của Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   

(DTM)   00346 

Định nghĩa: Nếu có giá trị rỗng, thì ngày/thời gian của trường dữ liệu RXA-

3-Ngày/thời gian bắt đầu của Thực tế cho dùng thuốc/điều trị được coi như áp 

dụng cho trường dữ liệu này. 

4A.4.7.5  RXA-5   Mã cho dùng   (CWE)   00347 

Các 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 định danh của dược chất/điều trị đang 

được cho dùng. Nó tương đương về mặt chức năng với trường dữ liệu OBR-4-ID 

dịch vụ tổng thể. Nếu dược chất cho dùng là vắc xin, có thể dùng các mã CVX để 

mã hóa trường dữ liệu này (xem Bảng 0292 của HL7- Các vắc xin cho dùng). Nếu 

dùng mã CVX để định danh vắcxin, thì thành phần hệ thống mã hóa (RXA-5.3) 

nên có giá trị là “CVX” thay vì “HL70292”.   

4A.4.7.6  RXA-6   Lượng cho dùng   (NM)   00348 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng cho dùng. 
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4A.4.7.7  RXA-7   Đơn vị cho dùng   (CWE)   00349 

Các 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 được yêu cầu tùy điều kiện vì nó là bắt 

buộc nếu mã lượng cho dùng không hàm chỉ đơn vị. Trường dữ liệu này phải chứa 

đơn vị đơn phản ánh số lượng thực tế của lượng dược chất được cho dùng. Nó 

không chứa các đơn vị phức hợp.  

4A.4.7.8  RXA-8   Dạng liều lượng cho dùng   (CWE)   00350 

Các 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: Dạng liều lượng cho biết cách thức thuốc/điều trị được tổng 

hợp để cấp phát, ví dụ, viên, viên nang, viên dạng viên đạn. Trong một số trường 

hợp, thông tin này được hàm chỉ trong mã cấp phát/kê dùng trong trường dữ liệu 

RXA-5-Mã cho dùng.  Dùng trường dữ liệu này khi mã cho dùng không thể hiện rõ 

dạng liều lượng. 
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4A.4.7.9 RXA-9   Ghi chú về Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (CWE)   00351 

Các 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 một số ghi chú của nhà cung cấp cho 

dùng thuốc/điều trị. Nếu được mã hóa, cần có bảng do người dùng định nghĩa. 

Nếu ở dạng văn bản tự do (ví dụ mô tả một dạng tiêm/truyền tĩnh mạch điều chỉnh 

cho riêng bệnh nhân, sự kết hợp, hoặc một loại thuốc mỡ), đặt giá trị rỗng (null) 

trong thành phần dữ liệu thứ nhất và giá trị dạng văn bản trong thành phần dữ liệu 

thứ hai, ví dụ |^đây là văn bản tự do cho phần ghi chú của thực tế cho dùng 

thuốc/điều trị|. 

4A.4.7.10  RXA-10   Nhà cung cấp cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị   (XCN)   

00352 

Các 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 đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & 

<Own Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & 

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với 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 để ấn định thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với ấn định Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Ngữ cảnh Tên (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 để ấn định phạm vi (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 để ấn định khoa/phòng (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 được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

với các phiên bản trước trong phiên bản 2.7. Bạn đọc nên tham khảo phân đoạn 

PRT được mô tả trong Chương 7.  

Trường dữ liệu này chứa ID nhà cung cấp của người đã cho bệnh nhân 

dùng thuốc/điều trị. Nếu người được đề cập trong trường dữ liệu này cũng đã được 

đề cập trong phân đoạn PRT, thì hai phân đoạn phải chứa thông tin giống nhau. 

Tuy nhiên, nếu có khác biệt, thì phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên. 

4A.4.7.11  RXA-11   Địa điểm cho dùng thuốc/điều trị 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích ngược 

với các phiên bản trước trong phiên bản 2.6 và đã được rút bỏ từ phiên bản 2.8. 

Bạn đọc nên tham khảo các trường dữ liệu từ RXA-27 và RXA-28.. 

4A.4.7.12  RXA-12   Lượng cho dùng trên (đơn vị thời gian)   (ST)   00354 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mức độ thuốc/điều trị được cho dùng 

như tính toán nhờ sử dụng các trường dữ liệu RXA-6-lượng cho dùng và RXA-7-

Đơn vị cho dùng. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy điều kiện vì nó sẽ có thuộc 

tính bắt buộc khi loại dược phẩm điều trị được cho dùng liên tục ở một mức độ kê 

đơn, ví dụ các loại dung dịch IV (truyền tĩnh mạch) nhất định. 

4A.4.7.13  RXA-13  Hàm lượng cho dùng   (NM)   01134 

Định nghĩa: Dùng trường dữ liệu này khi trường dữ liệu RXA-5-Mã cho 

dùng không ghi rõ hàm lượng. Trường dữ liệu này chứa phần giá trị định dạng số 

của hàm lượng, dùng kết hợp với trường dữ liệu RXA-14-Đơn vị hàm lượng cho 

dùng. 
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4A.4.7.14  RXA-14  Đơn vị hàm lượng cho dùng   (CWE)   01135 

Các 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: Dùng khi trường dữ liệu RXA-5-Mã cho dùng không ghi rõ 

hàm lượng. Đây là đơn vị của hàm lượng, dùng kết hợp với trường dữ liệu RXA-

13-Hàm lượng cho dùng. 

Lưu ý: Đơn vị này có thể là một “số lượng phức hợp”, tức là, đơn vị có thể biểu 

diễn một số lượng trên một đơn vị thời gian. Ví dụ, microgram trên giờ (micg/h) là 

một giá trị được chấp nhận. Các đơn vị phức hợp này được trình bày trong bảng 

ISO+. Tham khảo Chương 7 để xem các đơn vị đầy đủ trong ISO+.   

4A.4.7.15  RXA-15   Số hiệu lô của chất   (ST)   01129 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số hiệu lô của dược được cấp cho 

bệnh nhân dùng. 

Lưu ý: Số hiệu lô là con số in trên nhãn dánh vào lọ chứa dược chất và trên vỏ 

hộp chứa lọ đó. Ví dụ, nếu dược chất ở đây là vắc-xin, và cần có chất pha loãng, 

số hiệu lô có thể xuất hiện trên lọ chứa chất pha loãng, tuy nhiên, định danh đó của 

chất pha loãng không phải là định danh được quan tâm. Cần báo cáo số lô của 

dược chất chứ không phải của chất pha loãng đó.   

4A.4.7.16 RXA-16   Ngày  hết hạn của dược chất   (DTM)   01130 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của dược chất được cho 

dùng. 

Lưu ý: Ngày hết hạn của vắc-xin không phải lúc nào cũng có thành phần “ngày”; 

do đó, ngày đó có thể được truyền gửi dưới dạng YYYYMM (4 số cho năm và 2 

số cho tháng). 
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4A.4.7.17  RXA-17   Tên hãng sản xuất dược chất   (CWE)   01131 

Các 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 tên nhà sản xuất dược chất được cho 

dùng.  

Lưu ý:  Đối với vắc-xin, có thể dùng hệ thống mã MVX để mã hóa trường dữ liệu 

này. Xem mục Error! Reference source not found., "Error! Reference source 

not found.." Có thể dùng trường dữ liệu này nếu không nhận diện được hãng sản 

xuất bằng mã dùng trong trường dữ liệu RXA-5- mã cho dùng. Khi dùng hệ thống 

mã này để định danh vắc xin, thành phần hệ thống mã hóa trong trường CWE cần 

được đặt giá trị  là"MVX", thay vì là "HL70227." 

4A.4.7.18  RXA-18   Lý do từ chối dược chất/điều trị   (CWE)   01136 

Các 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 lý do bệnh nhân từ chối dùng dược 

chất/điều trị. Nhập bất kỳ điều gì vào trường dữ liệu này cũng đều cho biết rằng 

bệnh nhân đã không dùng dược chất. 
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4A.4.7.19  RXA-19   Chỉ định   (CWE)   01123 

Các 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 định danh tình trạng hoặc vấn đề mà 

thuốc/điều trị được kê đơn. Có thể lặp lại nếu có nhiều chỉ định. 

4A.4.7.20 RXA-20   Trạng thái hoàn tất   (ID)   01223  

Định nghĩa: Trạng thái của sự kiện cho dùng thuốc/điều trị thực tế. Tham 

khảo Bảng 0322 của HL7- Trạng thái hoàn tất trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị hợp lệ. 

4A.4.7.21  RXA-21   Mã hoạt động – RXA   (ID)   01224  

Định nghĩa: Trạng thái của bản ghi. Thông tin chứa trong trường dữ liệu 

này cho phép sử dụng trường dữ liệu RXA trong bản tin vắc xin (xem Mục 

0, "4A.7.6 VXU – Bản tin Cập nhật bản ghi tiêm chủng tự gửi (Event V04) 

Định nghĩa: Khi nhà cung cấp dịch vụ y tế muốn cập nhật bản ghi tiêm 

chủng của bệnh nhân hiện lưu tại một cơ quan đăng ký, nhà cung cấp sẽ 

truyền đi một bản tin cập nhật tự gửi cho bản ghi đó (sự kiện kích hoạt 

V04).   

Bản tin cập nhật tự gửi sẽ theo định dạng dưới đây. Mã ba chữ trong cột 

ngoài cùng bên trái cho biết phân đoạn được bao gồm trong bản tin, cột bên 

phải chỉ Chương mà trong đó đoạn được định nghĩa đầy đủ. 
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VXU^V04^VXU_V04: Cập nhật tiêm chủng tự gửi 

Phân 

đoạn 
Mô tả 

T

r

ạ

n

g

 

t

h

á

i 

C

h

ư

ơn

g 

M

SH 
Đoạn đầu bản tin   2 

[{ 

SFT }] 
Phần mềm  2 

[  

UAC  ] 
Chứng nhận xác thực người dùng  2 

PI

D 
Phân đoạn Định danh bệnh nhân  3 

[  

PD1  ] 
Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{ 

NK1 }] 
Thân nhân/Những bên liên quan  3 

[{ 

ARV }] 
Các hạn chế truy cập  3 

[   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

      

PV1 
Bệnh nhân thăm khám  3 

   [  

PV2  ] 

Bệnh nhân thăm khám – Thông 

tin bổ sung 
 3 

   

[{ ARV }] 
Các hạn chế truy cập  3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

[{ 

GT1 }] 
Người bảo lãnh  6 

[{  --- bắt đầu INSURANCE   
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Phân 

đoạn 
Mô tả 

T

r

ạ

n

g

 

t

h

á

i 

C

h

ư

ơn

g 

      

IN1 
Bảo hiểm   6 

   [  

IN2  ] 
Bảo hiểm Thông tin bổ sung  6 

   [  

IN3  ] 

Thông tin bổ sung về bảo hiểm, 

chứng nhận 
 6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{  
--- bắt đầu 

PERSON_OBSERVATION 
  

      

OBX 
Quan sát/Kết quả  7 

   

[{ PRT }] 
Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

   

[{ NTE }] 

Lưu ý (liên quan đến việc quan 

sát bệnh nhân) 
 2 

}] 
--- kết thúc 

PERSON_OBSERVATION 
  

[{  --- bắt đầu ORDER   

      

ORC 
Chỉ định chung  4 

    

[{PRT}] 
Sự tham gia (cho ORC)  7 

   

[{  
--- bắt đầu TIMING   

         

TQ1 
Thời điểm/số lượng  4 

      Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 
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Phân 

đoạn 
Mô tả 

T

r

ạ

n

g

 

t

h

á

i 

C

h

ư

ơn

g 

[{ TQ2 }] 

   

}] 
--- kết thúc TIMING   

      

RXA 
Phân đoạn thực tế cho dùng thuốc  

4

A 

   [  

RXR  ] 
Đường dùng thuốc  

4

A 

   

[{  
--- bắt đầu OBSERVATION   

         

OBX 
Quan sát/Kết quả  7 

      

[{ PRT }] 
Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

      

[{ NTE }] 
Lưu ý (liên quan đến tiêm chủng)  2 

   

}] 
--- kết thúc OBSERVATION   

}] --- kết thúc ORDER   

"), nếu cần phương pháp sửa thông tin tiêm chủng đã được truyền gửi với 

thông tin định danh bệnh nhân sai. Tham khảo Bảng 0206 của HL7- Mã hành 

động phân đoạn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

4A.4.7.22  RXA-22   Ngày/thời gian nhập vào hệ thống   (DTM)   01225  

Định nghĩa: Ngày/thời gian mà thông tin về thực tế cho dùng thuốc/điều trị 

được nhập vào hệ thống nguồn. Trường dữ liệu này được dùng để tìm kiếm các 

trường hợp mà thông tin về thực tế cho dùng thuốc/điều trị tình cờ bị nhập vào 

nhiều lần do cung cấp một trường dữ liệu định danh duy nhất. Trong các tình 
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huống thông thường, trường dữ liệu này sẽ được tự động cung cấp bởi hệ thống 

máy tính chứ không do người nhập vào.  

4A.4.7.23  RXA-23   Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (NM)   01696 

Mô tả: Trường dữ liệu định dạng số này xác định lượng đo thể tích có chứa 

hàm lượng thuốc. Ví dụ, Acetaminophen 120 MG/5ML Elixir có nghĩa là 120 MG 

thuốc được chứa trong dung dịch có thể tích là 5 ML, các thông tin này sẽ được 

mã hóa trong các trường RXA-13, RXA-14, RXA-23 và RXA-24 như sau: 

RXA|||||||||||||120|mg^^ISO|||||||||5|ml^^ISO ...<cr> 

4A.4.7.24  RXA-24   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (CWE)   01697 

Các 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)> 

Mô tả: Trường dữ liệu này cho biết đơn vị thể tích của trường dữ liệu RXA-

23 Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng.  Xem ví dụ trong trường RXA-23. 

4A.4.7.25  RXA-25   Định danh mã vạch lần cho dùng thuốc/điều trị   (CWE)   

01698 

Các 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: Trường dữ liệu này chứa số mã vạch do hệ thống dược cấp cho 

mỗi lần cho dùng dược phẩm. Với các chỉ định dược phẩm truyền tĩnh mạch, 

nhiều hệ thống dược sẽ tạo ra một số mã vạch để định danh mỗi túi/chai cụ thể của 

chỉ định. Con số này có thể là một định danh thực thể; duy nhất cho một kết hợp 

bệnh nhân, thuốc và một thời điểm xếp lịch, hoặc có thể chỉ là định danh thuốc.  

Cấu tạo và cách sử dụng số hiệu mã vạch phụ thuộc vào các thỏa thuận của 

ứng dụng. Sau đây là một ví dụ của trường dữ liệu này: Số hiệu mã vạch có định 

dạng như sau: 9XXXXXXX000.  Số ‘9’ là hằng số không đổi, XXXXXXX là bảy 

(7) ký tự cho một định danh đơn nhất gán cho hoặc lấy từ tài khoản bệnh nhân và 

ID chỉ định, và 000 là số hiệu chai truyền tĩnh mạch gồm ba (3) ký tự mà mỗi ký 

tự được tự điền số 0 nếu không dùng đến.  

Độ dài tối đa của thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là 40 

ký tự cho phép độ dài tối đa của mã vạch đang được sử dụng hiện tại. Thành phần 

dữ liệu thứ hai chứa giá trị mô tả hạng mục đang được mã hóa và thành phần dữ 

liệu thứ ba có thể định nghĩa loại mã vạch. 

Ví dụ: 12345678901^IV bottle^3X9 

4A.4.7.26  RXA-26  Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01699 

Định nghĩa: Trường dữ liệu Loại chỉ định dược phẩm xác định hạng mục 

chung của chỉ định dược phẩm có thể được dùng để xác định lộ trình của chỉ định. 

Tham khảo Bảng 0480 của HL7- Loại chỉ định dược phẩm trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để ghép nhóm các chỉ định liên 

quan cho mục đích xử lý và/hoặc báo cáo. Ví dụ, Các Bản ghi thực tế cho dùng 

thuốc (MARs) thường nhóm các dung dịch có thể tích lớn, thuốc, và các dung dịch 

có thể tích nhỏ thành các nhóm khác nhau dựa trên luồng công việc riêng của từng 

địa điểm.  

Quy tắc sử dụng: Đây là trường dữ liệu tùy chọn cho mọi giao dịch liên 

quan đến Dược phẩm. Khi không được dùng, giá trị mặc định của nó là “M”.  

4A.4.7.27  RXA-27  Địa điểm cho dùng thuốc/điều trị   (PL)   02264 

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility 

(HD)> ^ <Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building 

(HD)> ^ <Floor (HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive 

Location Identifier (EI)> ^ <Assigning Authority for Location (HD)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa điểm hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

& <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định địa điểm cho bệnh nhân dùng 

thuốc/điều trị.   

4A.4.7.28  RXA-28   Địa chỉ cho dùng thuốc/điều trị   (XAD)   02265 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> 

^ <State or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ 

<Address Type (ID)> ^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish 

Code (CWE)> ^ <Census Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date 

(DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad 

Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ <Addressee (ST)> ^ 

<Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> 

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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 đối với khu dân cư (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 đối với Lý do hết hạn (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 đối với 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 đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định địa chỉ của địa điểm nơi bệnh 

nhân được cho dùng thuốc/điều trị. 

4A.4.7.29  RXA-29  Định danh nhãn Thực tế cho dùng thuốc/điều trị  (EI)   03396 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID 

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một định danh cho một thực thể sản 

phẩm duy nhất dùng cho một lần cấp phát. Nó có thể là một mã vạch, mã RFID 

hoặc các phương tiện khác của thực thể sản phẩm có thể đọc tự động. Các trường 

lặp lại cùng biểu diễn một thực thể sản phẩm khi có nhiều hơn một mã vạch, mã 

RFID hoặc các định danh khác cùng có mặt.   

Ví dụ, một hệ thống chuẩn bị thuốc, ví dụ một hệ thống bán tự động, có thể 

thông báo cho y tá rằng “để phục vụ sự kiện cho bệnh nhân dùng thuốc lúc 8 giờ 

sáng, thuốc đã được chỉ định và đã có mặt bên giường bệnh nhân và có mã vạch là 

BBBBBBBBBBB.” Y tá sẽ quét mã vạch để đảm bảo là cho bệnh nhân dùng đúng 

loại thuốc.   

Trường dữ liệu này khác với trường dữ liệu RXA-25 Định danh mã vạch lần 

cho dùng thuốc/điều trị ở chỗ trường dữ liệu RXA-25 có thể chứa các nội dung về 

luồng công việc hoặc sản phẩm ở các mức độ tính chất khác nhau. Còn trường dữ 

liệu RXA-29 chỉ định danh cụ thể một thực thể sản phẩm.  
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4A.4.8  RXV – Phân đoạn tiêm truyền dược phẩm/điều trị 

Phân đoạn RXV chứa mã hóa của ứng dụng dược phẩm/điều trị cho các 

thông số chỉ định tiêm truyền cụ thể.  

 HL7 Bảng thuộc tính – RXV – Tiêm truyền dược phẩm/điều trị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 
Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1   SI O   03318 ID đặt - RXV 

2 1..1  ID R  0917 03319 Loại tiêm bolus 

3   NM O   03320 Lượng liều bolus 

4   CWE O  9999 03321 Đơn vị lượng liều bolus 

5  20= NM O   03322 Thể tích liều bolus 

6   CWE O  9999 03323 Đơn vị thể tích liều bolus 

7 1..2  ID R  0918 03324 Loại PCA 

8  20= NM O   03325 Lượng liều PCA 

9   CWE O  9999 03326 Đơn vị lượng liều PCA 

10  20= NM O   03327 Thể tích lượng liều PCA 

11   CWE O  9999 03328 Đơn vị thể tích lượng liều PCA 

12  20= NM O   03329 Lượng liều tối đa 

13   CWE O  9999 03330 Đơn vị lượng liều tối đa 

14  20= NM O   03331 Thể tích lượng liều tối đa 

15   CWE O  9999 03332 Đơn vị lượng liều tối đa 

16   CQ R   03333 Liều tối đa trên thời gian 

17   CQ O   03334 Khoảng thời gian khóa 

18   CWE O   03339 Hãng sản xuất bơm tiêm 

19   CWE O   03385 Số hiệu kiểu bơm tiêm 

20  20= NM C   03386 Cỡ bơm tiêm 

21   CWE C   03431 Đơn vị cỡ bơm tiêm 

22 2..2  ID O  0206 00816 Mã hành động 

 

4A.4.8.0  Các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn RXV 

4A.4.8.1  RXV-1   Thiết lập ID    (SI)   03318 

Định nghĩa: Khi các thông số quy định được gửi lần đầu, số thứ tự là 1; 

trong lần gửi quy định thứ hai, số thứ tự là 2, v.v. 
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4A.4.8.2  RXV-2   Loại bolus    (ID)   03319 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh loại bolus được chỉ định. Tham 

khảo Bảng 0917 của HL7- Loại bolus trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các 

giá trị gợi ý. 

4A.4.8.3  RXV-3  Lượng liều bolus    (NM)   03320 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng bolus được chỉ định. Ví dụ, nếu 

lượng bolus theo chỉ định là 50 mg, thì trường dữ liệu này sẽ chứa giá trị là 50. 

4A.4.8.4  RXV-4   Đơn vị lượng liều bolus    (CWE)   03321 

Các 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 đơn vị số lượng của lượng liều bolus. 

Hệ thống mã hóa được ưu tiên sử dụng là MDC; hệ UCUM cũng có thể được chấp 

nhận. 

Ví dụ:  

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM 

4A.4.8.5  RXV-5  Thể tích liều bolus    (NM)   03322 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định lượng đo bằng thể tích của lượng 

bolus được yêu cầu. Ví dụ, nếu lượng bolus yêu cầu là 5 ml, thì trường dữ liệu này 

chứa giá trị là 5.  
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4A.4.8.6  RXV-6  Đơn vị thể tích liều bolus    (CWE)   03323 

Các 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 chỉ đơn vị của thể tích liều bolus. Hệ thống 

mã hóa được ưu tiên dùng là MDC; hệ UCUM cũng có thể chấp nhận được.  

Ví dụ: 

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM 

4A.4.8.7  RXV-7   Loại PCA    (ID)   03324 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ loại PCA được chỉ định. Tham khảo 

Bảng 0918 của HL7- Loại PCA trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị 

ví dụ. 

4A.4.8.8  RXV-8   Lượng liều PCA    (NM)   03325 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng liều PCA của chỉ định. Ví dụ, 

nếu liều yêu cầu là 3 mg, thì trường dữ liệu này chứa giá trị là 3.  
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4A.4.8.9  RXV-9   Đơn vị lượng liều PCA    (CWE)   03326 

Các 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 đơn vị của lượng liều PCA. Hệ thống 

mã hóa được ưu tiên sử dụng là MDC; hệ UCUM cũng có thể được chấp nhận.  

Ví dụ: 

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM     

4A.4.8.10  RXV-10  Thể tích lượng liều PCA    (NM)   03327 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng đo bằng thể tích của liều PCA 

chỉ định. Ví dụ, nếu lượng đặt hàng là 5 ml, thì trường dữ liệu này chứa giá trị là 5. 

4A.4.8.11  RXV-11   Đơn vị thể tích lượng liều PCA    (CWE)   03328 

Các 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 chỉ đơn vị của thể tích liều PCA. Hệ thống 

mã hóa được ưu tiên sử dụng là MDC; hệ UCUM cũng có thể được chấp nhận.  

Ví dụ: 
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263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM   

4A.4.8.12  RXV-12   Lượng liều tối đa    (NM)   03329 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng liều tối đa của chỉ định. Ví dụ, 

nếu liều bolus chỉ định là 50 mg, thì trường dữ liệu này chứa giá trị là 50. 

4A.4.8.13  RXV-13   Đơn vị lượng liều tối đa    (CWE)   03330 

Các 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 đơn vị của lượng liều tối đa. Hệ thống 

mã hóa được ưu tiên sử dụng là MDC; hệ UCUM cũng có thể được chấp nhận.  

Ví dụ: 

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM   

4A.4.8.14  RXV-14   Thể tích lượng liều tối đa    (NM)   03331 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng đo bằng thể tích của lượng liều 

tối đa được chỉ định. Ví dụ, nếu lượng bolus chỉ định là 5 ml, thì trường dữ liệu 

này chứa giá trị là 5. 
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4A.4.8.15  RXV-15   Đơn vị thể tích lượng liều tối đa    (CWE)   03332 

Các 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 chỉ đơn vị của thể tích liều tối đa. Hệ thống 

mã hóa được ưu tiên sử dụng là MDC; hệ UCUM cũng có thể chấp nhận được. 

Ví dụ: 

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM 

4A.4.8.16  RXV-16   Liều tối đa trên thời gian    (CQ)   03333 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị (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 biểu diễn theo đơn vị thời gian của 

thông số khóa. Ví dụ, nếu liều tối đa trên thời gian được yêu cầu là 4 giờ, thì định 

dạng trường này là "4^h&hours&UCUM". 

4A.4.8.17  RXV-17   Khoảng thời gian khóa    (CQ)   03334 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị (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 khoảng thời gian cần thiết giữa các 

lần cho dùng liều PCA. Ví dụ, nếu liều tối đa trên thời gian được yêu cầu là 10 

phút, thì định dạng trường dữ liệu này là "10^min&minute&UCUM". 

4A.4.8.18  RXV-18  Hãng sản xuất bơm tiêm    (CWE)   03339 

Các 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 nhà sản xuất loại bơm tiêm chứa 

thuốc được chỉ định.  
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4A.4.8.19  RXV-19   Số hiệu kiểu bơm tiêm    (CWE)   03385 

Các 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 số hiệu kiểu của loại bơm tiêm chứa 

thuốc được chỉ định.   

4A.4.8.20  RXV-20   Cỡ bơm tiêm    (NM)   03386 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa cỡ thể tích tổng bằng số của bơm 

tiêm.   

4A.4.8.21  RXV-21   Đơn vị cỡ bơm tiêm    (CWE)   03431 

Các 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 chỉ đơn vị của cỡ bơm tiêm. Hệ thống mã 

hóa được ưu tiên dùng là MDC, hệ UCUM cũng được chấp nhận. 

Ví dụ: 

263890^MDC_DIM_MILLI_G^MDC 

mg^milligram^UCUM 



Chương 4: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 159 

Bản cuối. Tháng 2 năm  2014. 

4A.4.8.22  RXV-22   Mã hoạt động    (ID)   00816 

Định nghĩa: Cách xử lý dự kiến của người nhận chỉ định tiêm truyền được 

phản ánh trong phân đoạn này. Tham khảo Bảng 0206 của HL7- Mã hoạt động 

của phân đoạn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

 

4A.4.9  CDO – Phân đoạn liều tích lũy 

Phân đoạn liều tích lũy cho phép truyền đạt thông tin về giới hạn liều tích 

lũy thực tế cho dùng thuốc theo chỉ định thuốc này cần phải tuân thủ. Như một 

phần trong các bản tin về dược phẩm, người ta có thể muốn cho biết một hoặc 

nhiều giới hạn được áp dụng, ví dụ giới hạn trong khoảng thời gian của chỉ định, 

giới hạn trong cuộc đời, hoặc giới hạn trong tuần. 

 HL7 Bảng thuộc tính – CDO – Liều tích lũy 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI O   03430 Thiết lập ID – CDO  

2   ID O  0206 00816 Mã hành động 

3   CQ O   03397 Giới hạn liều tích lũy 

4   CQ O  0924 03398 
Khoảng cách thời gian của giới hạn liều 

tích lũy 

 

4A.4.9.0  Định nghĩa các trường dữ liệu của CDO 

4A.4.9.1  CDO-1   Thiết lập ID – CDO   (SI)   03430 

Định nghĩa: Khi quy định về liều tích lũy được gửi lần đầu, số thứ tự là 1; 

khi gửi liều tích lũy số hai, số thứ tự là 2, v.v. 

4A.4.9.2  CDO-2   Mã hoạt động   (ID)   00816 

Định nghĩa: Mã hoạt động cho biết việc Phân đoạn liều tích lũy này sẽ được 

bổ sung, xóa, cập nhật hoặc không thay đổi. Nếu trường dữ liệu này không có giá 

trị trong bất kỳ phân đoạn CDO nào của chỉ định, phân đoạn này sẽ được xem như 

được gửi theo phương thức thực hiện nhanh. Nếu một vài nhưng không phải toàn 

bộ các phân đoạn CDO của chỉ định không có giá trị của mã hoạt động, thì giá trị 
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mặc định là Bổ sung. Tham khảo Bảng 0206 của HL7- Mã hoạt động của phân 

đoạn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ 

4A.4.9.3  CDO-3  Giới hạn liều tích lũy   (CQ)   03397 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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: Liều tích lũy cho biết tổng liều có thể cho dùng trong phạm vi 

của chỉ định này hoặc trong khoảng thời gian được chỉ rõ trong trường dữ liệu 

CDO-4 Khoảng thời gian của  giới hạn liều tích lũy, nếu được cung cấp. 

4A.4.9.4  CDO-4   Khoảng thời gian của giới hạn liều tích lũy   (CQ)   03398 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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: Khoảng thời gian của giới hạn liều tích lũy chỉ khoảng thời 

gian mà liều tích lũy trong trường dữ liệu CDO-3 Giới hạn liều tích lũy được đo. 

Nếu trường này không có giá trị, thì Giới hạn liều tích lũy chỉ áp dụng cho phạm 

vi của chỉ định.  
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Tham khảo Bảng 924 của HL7- Đơn vị đo Giới hạn liều tích lũy trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem danh sách các giá trị gợi ý, bao gồm các giá trị 

có thể áp dụng từ UCUM. 

4A.5 VÍ DỤ BẢN TIN VỀ DƯỢC PHẨM/ĐIỀU TRỊ   

Mục đích của phần này là trình bày cách xử lý một số tình huống cụ thể 

bằng cách sử dụng giao thức về dược phẩm/điều trị. Các hình elip biểu diễn những 

chi tiết chưa hoàn chỉnh. Biểu tượng // đi trước các chú giải với mục đích làm rõ. 

4A.5.1 Ví dụ các mức mã hóa khác nhau trong một chỉ định 

Chỉ định "cho bệnh nhân dùng 500mg Ampicillin P.O. Q6H trong 10 ngày 

với tổng cộng 40 viên thuốc" được gửi tới ứng dụng RX (Dược chỉ định) từ ứng 

dụng OE (Nhập chỉ định). Chỉ định này có thể được mã hóa ở các mức chính xác 

khác nhau bởi một ứng dụng ra chỉ định.  

a) Phiên bản chỉ gửi email (chỉ dùng văn bản tự do, cho riêng trường dữ 

liệu RXO-6-chỉ dẫn thuốc/điều trị của nhà cung cấp hoặc RXO-7-chỉ 

dẫn thực tế cho dùng thuốc/điều trị của nhà cung cấp); phiên bản 

được mã hóa đầy đủ phải được nhập lại hoặc được kiểm tra lại thủ 

công trên ứng dụng thuốc hoặc điều trị. 

b) Với trường dữ liệu RXO-2-lượng cho dùng yêu cầu –tối thiểu, RXO-4-

đơn vị cho dùng yêu cầu, và ORC-7-Số lượng/thời gian mã hóa, và 

RXO-1-mã cho dùng yêu cầu dưới dạng văn bản tự do. 

c) Với trường dữ liệu RXO-1-mã cho dùng yêu cầu, RXO-2-lượng cho 

dùng yêu cầu – tối thiểu, RXO-4-đơn vị cho dùng yêu cầu, và ORC-7-

Số lượng/thời gian được mã hóa, nhưng khi RXO-1-mã cho dùng yêu 

cầu không chứa đơn vị đo. 

d) Với trường dữ liệu RXO-1-mã cho dùng yêu cầu, RXO-2-lượng cho 

dùng yêu cầu – tối thiểu, RXO-4-đơn vị cho dùng yêu cầu, và ORC-7-

Số lượng/thời gian được mã hóa, và khi RXO-1-mã cho dùng yêu cầu 

không chứa đơn vị đo. 

Trong trường hợp này, đơn vị đo có thuộc tính tùy chọn. Quy tắc trong 

trường hợp này (về chỉ định, kết quả cấp phát, kết quả cho dùng, và 

kết quả thực tế cho dùng thuốc/điều trị) là như sau: Nếu đơn vị đo 
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được mã hóa, chúng sẽ ghi đè hoặc được ưu tiên trước giá trị đơn vị 

hàm chỉ trong mã cho dùng.  

e) Phiên bản chỉ gửi email của chỉ định: không có trường dữ liệu mã hóa 

nào trong phân đoạn RXO. 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||OMP^O09^OMP_O09|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1000^OE||||E|...<cr> 

RXO||||||500 mg Polycillin Q6H for 10 days, dispense 40 Tablets|...<cr> 

f) Phiên bản mã hóa một phần của chỉ định. Phiên bản này có các trường 

dữ liệu RXO-2-lượng cho dùng yêu cầu – tối thiểu, RXO-4-đơn vị cho 

dùng yêu cầu, và ORC-7-Số lượng/thời gian mã hóa, nhưng trường dữ 

liệu RXO-1-mã cho dùng yêu cầu có dạng văn bản tự do. 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||OMP^O09^OMP_O09|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXO|^Polycillin 500 mg TAB^|500||MG|||||Y||40|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

g) Phiên bản mã hóa đầy đủ của chỉ định, với các trường dữ liệu RXO-1-

mã cho dùng yêu cầu, RXO-2-lượng cho dùng yêu cầu – tối thiểu, 

RXO-4-đơn vị cho dùng yêu cầu, và ORC-7-Số lượng/thời gian mã 

hóa, nhưng khi trường dữ liệu RXO-1-mã cho dùng yêu cầu không 

hàm chỉ đơn vị đo. 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||OMP^O09^OMP_O09|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXO|RX1001^Polycillin^L|500||MG|||||Y||40|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

h) Phiên bản mã hóa đầy đủ hơn, với các trường dữ liệu RXO-1-mã cho 

dùng yêu cầu, RXO-2-lượng cho dùng yêu cầu – tối thiểu, RXO-4-đơn 

vị cho dùng yêu cầu, và ORC-7-Số lượng/thời gian mã hóa, và khi 

trường dữ liệu RXO-1-mã cho dùng yêu cầu không hàm chỉ đơn vị đo. 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||OMP^O09^OMP_O09|...<cr> 
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PID|...<cr> 

ORC|NW|1000^OE||||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXO|RX1001^Polycillin 500 mg TAB^L|500||MG|||||G||40|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

i) Phiên bản mã hóa của nhà cung cấp thuốc hoặc điều trị (Bản tin RDE) 

được gửi tới ứng dụng điều dưỡng (một dạng thay thế chung). 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||RDE^O11^RDE_O11|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXE|^^^200612100600^^R|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG 

    TAB^NDC|2||TAB|||||G|80||||123456|rx#1001|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

j) Kết quả cấp phát của nhà cung cấp thuốc hoặc điều trị (Bản tin RDS). 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXD|1|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG TAB^NDC|199012100400|8|TAB||RX#1001| 

    123456|G|8|...<cr> 

k) Kết quả cho dùng của nhà cung cấp thuốc hoặc điều trị (Bản tin 

RGV). 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||RGV^O15^RGV_O15|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXG|1|1|^^200612100600^^R|0047-0402-30^Ampicillin 250 MG 

TAB^NDC|500||MG|||G|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

l) Kết quả thực tế cho dùng thuốc/điều trị của ứng dụng điều dưỡng gửi 

tới ứng dụng thuốc, điều trị hoặc nhập chỉ định. 

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|CIS|GenHosp|2006052911150700||RAS^O17^RAS_O17|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|RE|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|...<cr> 

RXA|1|1|200612100615||0047-0402-30^Ampicillin 250 MG TAB^NDC|2|TAB|...<cr> 
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RXR|PO|...<cr> 

 

4A.5.2 Ví dụ về các trường dữ liệu trong phân đoạn RXO  

4A..5.2.1  Ví dụ các trường dữ liệu của phân đoạn RXO  

4A.5.2.2  Ví dụ trường dữ liệu RXO-1 – mã cho dùng yêu cầu 

RXO|58160040000110^Fluoxetine HCL 10mg Capsule^GPI^00777310402^Prozac 10 mg 

caps^NDC|...<cr> 

4A.5.2.3  Ví dụ về các trường dữ liệu RXO-18 và RXO-19 – Hàm lượng và đơn vị 

hàm lượng yêu cầu 

Sự cần thiết của các trường dữ liệu hàm lượng và đơn vị hàm lượng ngoài 

các trường dữ liệu số lượng và đơn vị số lượng chứa trong các phân đoạn RX_ cần 

phải được giải thích thêm. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc, ví dụ thuốc Ampicillin theo 

hai cách. Một cách là: “Ampicillin viên 250 mg, 2 viên bốn lần mỗi ngày”. Trong 

trường hợp này lượng cho dùng là 2, đơn vị cho dùng là viên, hàm lượng là 250 và 

đơn vị hàm lượng là miligam.    

ORC|||||||1^QID|...<cr> 

RXO|01200020200105^Ampicillin 250 mg capsule^GPI^00047040230^Ampicillin 250 mg 

caps^NDC|2||caps^capsule^FDB||||||||||||||250|mg|...<cr> 

Tuy nhiên, nhà cung cấp cũng có thể viết đơn thuốc như sau “Ampicillin 

500 mg bốn lần mỗi ngày”. Trong trường hợp này, lượng cho dùng là 500 và đơn 

vị cho dùng là miligam. Hàm lượng không được phản ánh trong phân đoạn RXO 

vì nó không được chỉ định; có thể cho dùng thuốc ở dạng hai viên 250mg hoặc 

một viên 500mg. Nhưng dược sĩ sẽ cấp phát một loại cỡ thuốc cụ thể và sẽ ghi lại 

hàm lượng trong phân đoạn RXE là 250 hoặc 500, tùy thuộc loại cỡ thuốc được 

cấp phát.   

ORC|||||||1^QID|...<cr> 

RXO|012000202001^Ampicillin capsule^GPI |500||mg^milligram^ISO||...<cr> 

4A.5.3  Ví dụ các trường dữ liệu của phân đoạn RXD  

4A.5.3.1  Ví dụ các trường dữ liệu của phân đoạn RXD 

4A.5.3.2  Các trường dữ liệu RXD-4 và RXD-5 – Lượng cấp phát và đơn vị cấp 
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phát thực tế 

Hai trường dữ liệu RXD-4 và RXD-5 có thể thông báo 

100 viên: 

RXD||||100|TAB^tablet^FDB|...<cr> 

Hoặc 100 mỗi loại 

RXD||||100|EA^each^FDB|...<cr> 

Hoặc, theo thể tích, 3 lít 

RXD||||3|L^liter^ISO|...<cr> 

4A.5.3.3 Lượng cấp phát thực tế, đơn vị cấp phát thực tế, hàm lượng thực tế, đơn 

vị hàm lượng thực tế 

Ví dụ, các trường dữ liệu RXD-4, RXD-5, RXD-16 và RXD-17 có thể cùng 

kết hợp để thể hiện 

 100 viên thuốc hàm lượng 240 mg: 

RXD||||100|tab^tablet^FDB|||||||||||240|mg|...<cr> 

Hoặc 100 ống mỗi ống là 60 đơn vị trên cc 

RXD||||100|EA||||||||||||60|iu/ml^^ISO+|...<cr> 

Hoặc thể tích như 3 lít với 60 grams trên lít 

RXD||||3|L^liter^ISO|||||||||||60|g/L^^ISO+|...<cr> 

4A.5.3.4 Ghi giá trị cho Đơn vị kích cỡ đóng gói cấp phát  

Nếu gói thuốc cấp cho bệnh nhân là 2 chai 4 ounce có hàm lượng là 

100/5ml, nhưng thuốc ho lại được chứa trong các chai 1 gallon, thì trường dữ liệu 

này chứa 1 gallon.   

RXD||||8|ounce^^ISO|||||||||||20|mg/ml|||||1|gal^gallon^ISO|...<cr> 

Nếu một bệnh nhân được cấp phát 100 viên thuốc Mevacor với hàm lượng 

là 20mg/viên, và nhà sản xuất đóng gói thuốc ở dạng hộp 60 viên, thì trường này 

sẽ phản ánh con số 60 viên thuốc (kích cỡ đóng gói trong kho của quầy thuốc).  

 RXD||||100|tab^^FDB|||||||||||20|mg|||||60|tab|...<cr> 
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4A.5.4 Ví dụ bản tin RDS với phân đoạn FT1 

Ví dụ: Ông Adam Everyman đến quầy thuốc với đơn thuốc kê là Veramil 

120 mgm B.I.D.  Đơn thuốc đã được cấp đủ và quầy thuốc đã thu 5$ tiền bệnh 

nhân phải trả ngoài bảo hiểm. Bản tin RDS sau được phát đi:  

MSH|^&~\|Pharm|GenHosp|IE||2006052911150700||RDS^O13^RDS_O13||...<cr> 

PID|||444-33-3333^^^MPI&GenHosp&L^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2222 Home 

St^^Anytown^US^12345||^^^^^555^5552004| ...<cr> 

ORC|RE||89968665||||||2006052910300700|||444-44-

4444^HIPPOCRATES^HAROLD^^^^MD||^^^^^555^ 5551004|...<cr> 

RXE|1^BID^^20060529|^Verapamil|120||mg^milligram^FDB.MDDB||...<cr> 

RXD|1|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC |200605291115-

0700|100|||1331665|3|...<cr> 

RXR|PO|...<cr> 

FT1|1|||200605291115-0700||CO^Co-Pay^HL70017 |00378112001^Verapamil Hydrochloride 

120 mg TAB^NDC |||1|5&USD^TP|...<cr> 

FT1|2|||200605291115-0700||PY^Payment^HL70017 |00378112001^Verapamil Hydrochloride 

120 mg TAB^NDC |||1|5&USD|...<cr> 

4a.5.5  Các bản tin chỉ định tiêm truyền tĩnh mạch (IV) thay thế 

Lưu ý về mã hóa: Để dễ đọc, các ví dụ sau không phản ánh mã hóa của các 

thành phần con của Mã cho dùng (loại dữ liệu CWE) trong các phân đoạn RXC và 

RXO. Trong thực tế, các thành phần dữ liệu con này cần được mã hóa như mô tả 

trong tiêu chuẩn HL7. 

a) Ví dụ #1   

D5/0.45NaCl 1000mL với 20mEq KCl trong mỗi chai thứ 3. Bắt đầu truyền 

KCl trong chai thứ 3 của chỉ định này. Truyền tốc độ 100mL/giờ.  

(Dữ liệu bản tin khác: chỉ định #123, ID ứng dụng chỉ định là SMS, khoảng 

cách thời gian = liên tục, ngày/giờ bắt đầu = 11/28/94 0900, không có ngày/giờ kết 

thúc, mức độ ưu tiên = thông thường, tuần tự của chỉ định = theo chu kỳ) 

Chỉ định này có thể được biểu diễn bằng cách sử dụng quan hệ cha/con. Chỉ 

định cha chứa một phân đoạn ORC (và một phân đoạn RXO, trong ví dụ này 

không được ghi đầy đủ) có chứa thông tin mức độ chỉ định. Chu kỳ thay chai lặp 

đi lặp lại là D5/0.45NaCl 1000mL theo sau là D5/0.45NaCl 1000mL và theo sau 



Chương 4: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 167 

Bản cuối. Tháng 2 năm  2014. 

nữa là D5/0.45NaCl + 20mEq KCL 1000mL được biểu diễn bằng ba phân đoạn 

con. Hệ thống chỉ định có thể coi đây là một chỉ định duy nhất với hai chai, chai A 

(D5/0.45NaCl 1000mL @ 100mL/hr) và chai B (D5/0.45NaCl + 20mEq KCL 

1000mL @ 100mL/hr), được lặp lại theo chu kỳ là A-A-B. 

Cha: 

ORC|NW|123^SMS|||||1^C^^200611280900^^R^^^^C|...<cr> 

RXO|Cyclic IV|...<cr> 

Con thứ nhất: 

ORC|CH|123A1^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&123B&SMS&&&*ES+0M|123|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

Con thứ hai: 

ORC|CH|123A2^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&123A1&SMS&&&ES+0M|123|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

Con thứ ba: 

ORC|CH|123B^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&123A2&SMS&&&#ES+0M|123|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|20|MEQ|...<cr> 

Các điểm cần thảo luận: 
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Số chỉ định của ứng dụng chỉ định – cần thảo luận ba phương án cho số chỉ 

định của ứng dụng ra chỉ định.   

1) Mỗi con phải có một số chỉ định trên ứng dụng chỉ định riêng.  

2) Mỗi con có thể lấy số chỉ định của cha cộng thêm định danh phụ 

(ví dụ 123A hoặc 123.A hoặc 123.1 v.v.) để định danh đơn nhất 

mỗi con hoặc mỗi kết hợp duy nhất của các thành phần. 

3) Ngoài định danh phụ như bàn luận trong ‘B’ ở trên, có thể gắn 

thêm một hậu tố nữa để định danh đơn nhất mỗi lần lặp lại của một 

thành phần cụ thể trong chuỗi. Ví dụ (một chu kỳ thay chai ‘A’ và 

‘B’ trong chuỗi A-A-B) xác định số chỉ định của các chỉ định con là 

123A1, 123A2, và 123B, nhờ đó cho phép biểu diễn số lượng/thời 

gian một cách hoàn toàn rõ ràng. Có thể biểu diễn bằng nhiều cách 

khác, như 123A.1 hoặc 123.A.1 hoặc 123.A#1 v.v. HL7 không quy 

định một định dạng cụ thể nào để biểu diễn các hậu tố của số chỉ 

định, và cũng không quy định dấu phân cách nào để sử dụng cho 

mục đích đó. 

Giá trị tình trạng chuỗi tuần tự - Trong ví dụ này, con đầu tiên chứa dấu hoa 

thị (*) như ký tự đầu tiên của Giá trị tình trạng chuỗi tuần tự và con thứ ba (cuối) 

chứa dấu thăng (#).   

Dấu hoa thị và dấu thăng là rất quan trọng để chỉ các chai đầu tiên và cuối 

cùng đặc biệt khi các chỉ định con được gửi trong các bản tin riêng rẽ, mặc dù ví 

dụ này không được xây dựng như vậy. 

Lưu ý rằng việc tính toán khoảng thời gian của mỗi chai phụ thuộc vào sự 

có mặt của tất cả các trường dữ liệu dưới đây:  

 RXO-2-lượng cho dùng yêu cầu – tối thiểu 

 RXO-4-đơn vị lượng cho dùng yêu cầu 

 RXC-3-lượng thành phần 

 RXC-4-đơn vị thành phần 

Với các chỉ định tiêm truyền tĩnh mạch theo chu kỳ, các trường dữ liệu này 

đều là bắt buộc để xác định thời gian mỗi lần diễn ra của chỉ định con. 
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Mặc dù tiêu chuẩn  HL7 cho phép gửi các chỉ định cha và con trong cùng 

một bản tin hoặc trong các bản tin riêng biệt, có vẻ việc gửi chỉ định cha và toàn 

bộ các chỉ định con trong cùng một bản tin là đơn giản hơn và do đó được khuyến 

nghị dùng. Ví dụ sau được xây dựng theo hướng đó.  

b) Ví dụ #2   

D5W + 40mEq KCl 1000mL thay phiên với D5/LR + 20mEq KCl 1000mL 

với tốc độ 125mL/hr 

(Các dữ liệu bản tin khác: chỉ định số #124, ID ứng dụng đặt hàng=SMS, 

khoảng cách thời gian=liên tục, ngày/thời gian bắt đầu=11/28/94 0900, không có 

ngày/thời gian kết thúc, mức độ ưu tiên = thông thường, tuần tự của chỉ định = 

theo chu kỳ). 

Ví dụ này là một biến thể của ví dụ thứ nhất khi có hai dung dịch cơ bản 

khác nhau được sử dụng. Trong ví dụ này, hệ thống chỉ định coi đây là một chỉ 

định với hai chai thay phiên nhau là A (D5W + 40mEq KCl 1000mL @ 125mL/hr) 

và B (D5/LR + 20mEq KCl 1000mL @ 125mL/hr) trong chu kỳ A-B. Các nguyên 

tắc được bàn luận trong Ví dụ #1 cũng được áp dụng trong ví dụ này. 

Chỉ định Cha: 

ORC|NW|124^SMS|||||1^C^^200611280900^^R^^^^C|...<cr> 

RXO|Cyclic IV|...<cr> 

Chỉ định Con thứ nhất: 

ORC|CH|124A^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&124B&SMS&&&*ES+0M|124|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|125||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5W|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|40|MEQ|...<cr> 

Chỉ định Con thứ hai: 

ORC|CH|124B^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&124A&SMS&&&#ES+0M|124|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|125||ML|... 
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  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/LR|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|20|MEQ|...<cr> 

 

c) Ví dụ #3  

D5/0.45NaCl 1000mL với 20mEq KCl trong mỗi chai thứ 3. Bắt đầu truyền 

KCl trong chai thứ 3 của chỉ định này. Thêm 10mL vitamin tổng hợp vào một chai 

mỗi ngày. Truyền ở tốc độ 100mL/giờ. 

(Các dữ liệu bản tin khác: chỉ định số #134, ID ứng dụng đặt hàng=SMS, 

khoảng cách thời gian=liên tục, ngày/thời gian bắt đầu=11/28/94 0900, không có 

ngày/thời gian kết thúc, mức độ ưu tiên = thông thường, tuần tự chỉ định = theo 

chu kỳ. Lưu ý rằng việc mã hóa yêu cầu về vitamin tổng hợp ở chỉ định trên (thêm 

vitamin tổng hợp vào một chai truyền IV mỗi ngày, có thể tùy thuộc từng tổ chức 

mà được đặt vào chai đầu tiên hoặc chai cuối cùng trong ngày).  

Có thể biểu diễn chỉ định này nhờ dùng quan hệ cha/con. Chỉ định cha chứa 

một đoạn ORC (và một đoạn RXO, mặc dù không được ghi đầy đủ trong ví dụ 

này) có chứa thông tin ở mức độ chỉ định. Chu kỳ thay chai lặp đi lặp lại là 

D5/0.45NaCl 1000mL theo sau là D5/0.45NaCl 1000mL và theo sau nữa là 

D5/0.45NaCl + 20mEq KCL 1000mL được biểu diễn bằng ba phân đoạn con. Chỉ 

định này trở nên phức tạp hơn vì yêu cầu bổ sung thêm một thành phần vào bất kỳ 

chai nào trong số ba chai lặp đi lặp lại, tùy thuộc vào việc chai nào được truyền 

đầu tiên trong một ngày cụ thể. Một chi tiết làm phức tạp thêm chỉ định này là tốc 

độ truyền (10 giờ cho một chai 1000mL) dẫn đến một con số dạng phân số của 

thực tế cho dùng thuốc/điều trị hàng ngày. Hầu hết các hệ thống cũ đều gặp nhiều 

rắc rối khi chứa các chỉ định như thế này trong các cấu trúc cơ sở dữ liệu hiện có 

của chúng; tuy nhiên có một số hãng sản xuất hiện đã có thể xử lý tình huống này. 

Hệ thống chỉ định có thể coi đây là một chỉ định duy nhất với hai chai, chai A 

(D5/0.45NaCl 1000mL @ 100mL/giờ) và chai B (D5/0.45NaCl + 20mEq KCL 

1000mL @ 100mL/giờ), được lặp lại theo chu kỳ A-A-B với một thành phần theo 

chu kỳ (vitamin tổng hợp). 

Chỉ định cha: 
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ORC|NW|134^SMS|||||1^C^^200611280900^^R^^^^C|...<cr> 

RXO|Cyclic IV|...<cr> 

Chỉ định Con thứ nhất: 

ORC|CH|134A1^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&134B&SMS&&&*ES+0M|134|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

Chỉ định Con thứ hai: 

ORC|CH|134A2^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&134A1&SMS&&&ES+0M|134|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

Chỉ định Con thứ ba: 

ORC|CH|134B^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&134A2&SMS&&&#ES+0M|134|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/.45NACL|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|20|MEQ|...<cr> 

Chỉ định Con thứ bốn: 

ORC|CH|134X^SMS|||||1^Q1D^^^^^^^^|134|...<cr> 

RXO|MULTIVITAMINS|10||ML|INJECTABLE|...<cr> 

 

Các điểm cần thảo luận: 



Chương 4A: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Trang 172 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm  2014. Bản cuối. 

Phương pháp để giải quyết kịch bản bổ sung vitamin tổng hợp hàng ngày 

như trên không phải là cách tốt nhất hay duy nhất để trình bày bản tin, mà chỉ đơn 

giản minh họa cách điều chỉnh tiêu chuẩn hiện có cho phù hợp với chỉ định rất 

phức tạp mà không cần phải thêm thành phần dữ liệu mới.   

Thành phần về vitamin tổng hợp có thể được gửi đi như chỉ định con thứ tư.    

Trong ví dụ này, trường dữ liệu ORC-7-Số lượng/thời gian chứa một 

khoảng cách thời gian là “Q1D” (mỗi một ngày).   

Số chỉ định có chứa số chỉ định cha trên ứng dụng chỉ định cộng với một 

định danh phụ (‘X’ trong ví dụ trên) để định danh chỉ định con này như một trường 

hợp đặc biệt. Quy ước này cần được thống nhất bởi ứng dụng gửi và ứng dụng 

nhận. 

 

d) Ví dụ  #4 

D5W + 40mEq KCl 1000mL dùng luân phiên với D5/LR + 20mEq KCl 

1000mL luân phiên với với D5/0.45NaCl 1000mL. Truyền D5W và D5/0.45 với 

tốc độ 125mL/giờ, và D5/LR với tốc độ 100mL/giờ. 

(Các dữ liệu khác của bản tin: số chỉ định là #177, ID ứng dụng chỉ 

định=SMS, khoảng cách thời gian = liên tục, ngày/giờ bắt đầu =11/28/94 0900, 

không có ngày/giờ kết thúc, mức độ ưu tiên = thông thường, tuần tự của chỉ định = 

theo chu kỳ).   

Ví dụ này là một biến thể khác của Ví dụ 1 trong đó tốc độ truyền của mỗi 

chai là khác nhau, và điều này có thể được biểu diễn trong phân đoạn RX của chỉ 

định con dùng các thành phần hiện có. Trong ví dụ này, hệ thống chỉ định xử lý 

như một chỉ định với ba chai luân phiên, là chai A (D5W + 40mEq KCl 1000mL 

@ 125mL/giờ) , B (D5/LR + 20mEq KCl 1000mL @ 100mL/giờ) , và C 

(D5/0.45NaCl 1000mL @ 125mL/giờ) trong chu kỳ A-B-C. Các nguyên tắc được 

bàn luận trong Ví dụ #1 cũng được áp dụng cho ví dụ này.  

 

Chỉ định Cha: 

ORC|NW|177^SMS|||||1^C^^200611280900^^R^^^^C|...<cr> 

RXO|Cyclic IV|...<cr> 
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Chỉ định Con thứ nhất: 

ORC|CH|177A^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&177C&SMS&&&*ES+0M|177|...<cr> 

    RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|125||ML|... 

    Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5W|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|40|MEQ|...<cr> 

Chỉ định Con thứ hai: 

ORC|CH|177B^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&177A&SMS&&&ES+0M|177|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|100||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/LR|1000|ML|...<cr> 

RXC|A|KCL|20|MEQ|...<cr> 

Chỉ định Con thứ ba: 

ORC|CH|177C^SMS|||||1^C^^^^^^^^C&177B&SMS&&&#ES+0M|177|...<cr> 

RXO Phân đoạn, Requested Give Amount-Minimum: ...|125||ML|... 

  Requested Give Per (Time Unit):  ...|H1|...<cr> 

RXR|IV|...<cr> 

RXC|B|D5/0.45NACL|1000|ML|...<cr> 

 

4A.5.6  Các ví dụ về truy vấn 

Lưu ý: Truy vấn phương thức gốc, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF được 

giữ lại chỉ để tương thích ngược với các phiên bản trước trong phiên bản 2.4 và đã 

được rút bỏ từ phiên bản 2.7. Do đó người đọc nên tham khảo Chương 5, mục 5.4, 

để xem cấu trúc bản tin truy vấn/phản hồi hiện tại.   
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4A.6 LƯỢC ĐỒ LUỒNG GIAO DỊCH VỀ DƯỢC PHẨM/ĐIỀU TRỊ 

Dưới đây là những tuyến giao dịch có thể xảy ra ở một địa điểm triển khai 

điển hình. 

 

4A.6.1 OMP: 

Ứng dụng chỉ định tạo ra một bản tin OMP dược phẩm/điều trị và gửi đến 

ứng dụng dược phẩm hoặc điều trị, ứng dụng điều dưỡng, và/hoặc các ứng dụng 

khác phù hợp tại địa điểm triển khai.  

4A.6.2 RDE: 

Ứng dụng dược phẩm/điều trị có thể gửi RDE –bản tin Chỉ định thuốc/điều 

trị mã hóa, một chỉ định mã hóa toàn bộ đến ứng dụng điều dưỡng, ứng dụng chỉ 

định, và/hoặc các ứng dụng hệ thống khác phù hợp tại địa điểm triển khai. 

4A.6.3 RDS: 

Ứng dụng dược phẩm/điều trị có thể gửi bản tin RDS- bản tin Cấp phát 

thuốc/điều trị, đến ứng dụng điều dưỡng hoặc các ứng dụng khác phù hợp tại địa 

điểm triển khai mỗi khi cấp phát thuốc cho chỉ định này. Bản tin này có thể xảy ra 

nhiều lần cho mỗi chỉ định. 



Chương 4: Nhập Chỉ định: Dược phẩm/điều trị, Vắc-xin 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 175 

Bản cuối. Tháng 2 năm  2014. 

4A.6.4  RGV: 

Ứng dụng dược phẩm có thể gửi bản tin RGV – bản tin Cho dùng 

thuốc/điều trị, đến ứng dụng điều dưỡng hoặc các ứng dụng khác phù hợp tại địa 

điểm triển khai cho mỗi ngày/thời gian theo lịch thực tế cho dùng mỗi loại thuốc 

của một chỉ định nhất định. Bản tin này có thể xảy ra nhiều lần cho mỗi chỉ định. 

4A.6.5  RAS: 

Ứng dụng điều dưỡng (và các ứng dụng khác) có thể tạo ra bản tin RAS – 

bản tin kết quả thực tế cho dùng thuốc/điều trị, mỗi khi thuốc được cho bệnh nhân 

sử dụng. Bản tin này có thể xảy ra nhiều lần cho mỗi chỉ định. 

Lưu ý: Các địa điểm có kho dữ liệu y tế lâu dài có thể muốn định hướng để 

chuyển các dữ liệu từ các bản sao của toàn bộ hoặc bất kỳ loại bản tin nào trong số 

năm bản tin nói trên đến kho dữ liệu. 

4A.7 ĐỊNH NGHĨA CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT & BẢN TIN VẮC 

XIN  

Đoạn đầu bản tin sẽ chứa một trong bốn loại sự kiện trong trường dữ liệu 

MSH-9-Loại bản tin:   

Sự kiện Mô tả 

V01 Truy vấn một bản ghi tiêm chủng 

V02 Hồi đáp Truy vấn tiêm chủng (V01) trả về nhiều PID khớp 

V03 Hồi đáp truy vấn (V01) trả về bản ghi tiêm chủng 

V04 Cập nhật tự động gửi đến bản ghi tiêm chủng 

4A.7.1 Dữ liệu thực tế cho dùng vắc xin 

Hệ thống thông tin tiêm chủng (IIS) duy trì các bản ghi tiêm chủng cần có 

khả năng truyền các bản tin thực tế dùng vắc xin của từng bệnh nhân cho các hệ 

thống thông tin y tế khác để cho phép truy cập bản ghi khi chăm sóc sức khỏe của 

bệnh nhân và cho phép theo dõi các tiến triển trong việc đạt tỷ lệ tiêm chủng phù 

hợp theo lứa tuổi. Việc truyền tin sẽ xảy ra như kết quả của bốn hoạt động sau: (1) 

truy vấn từ một hệ thống về bản ghi tiêm chủng của một bệnh nhân được lưu giữ 

trong một hệ thống khác, (2) phản hồi cho truy vấn có chứa nhiều kết quả bệnh 

nhân khớp với truy vấn, (3) phản hồi cho truy vấn có chứa bản ghi tiêm chủng, và 

(4) bản tin cập nhật tự gửi (tự động gửi) đến một hệ thống thông tin tiêm chủng. 
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Các bản tin này cho phép truyền bản ghi tiêm chủng từ nhà cung cấp dịch 

vụ chăm sóc đến các cơ quan đăng ký tiêm chủng, truy vấn các cơ quan này về 

bản ghi tiêm chủng, và trả về các bản tin tiêm chủng này đến các nhà cung cấp 

dịch vụ y tế. Bản tin chứa bản ghi tiêm chủng chứa thông tin định danh bệnh nhân 

trong phân đoạn PID. Chúng cũng có thể chứa thông tin về bố mẹ hoặc người bảo 

hộ trong phân đoạn NK1 để giúp định danh một đứa trẻ. Phân đoạn RXA được 

dùng để báo cáo các chi tiết của sự kiện tiêm chủng: Loại vắc xin (ví dụ DPT, bại 

liệt, MMR), ngày tiêm, thứ tự mũi tiêm (thứ nhất, thứ hai, v.v.), lượng tiêm (ví dụ 

0,5 ml), địa điểm và nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng. Ngoài ra, phân đoạn RXA 

cũng có chỗ để ghi số lô, nhà sản xuất và ngày hết hạn của mũi tiêm. Phân đoạn 

RXA cũng có thể được dùng để phản ánh thực tế là mũi tiêm cụ thể bị từ chối. 

Phần này tham chiếu đến hai bảng (CVX và MVX như trong Bảng 0396 của HL7 

– Các hệ thống mã hóa trong Chương 2C, Các bảng mã) được duy trì tại các 

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh của Hoa Kỳ (CDC). Các bảng này 

được khuyến nghị sử dụng tại Mỹ để định danh mũi tiêm chủng trong trường dữ 

liệu RXA-5-Mã cho dùng và nhà sản xuất vắc xin trong trường dữ liệu RXA-17-tên 

nhà sản xuất dược chất. 

4A.7.2 Truy vấn bản ghi tiêm chủng (Phân đoạn QRF)  

Chú ý: Giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong 

phiên bản 2.7. Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp 

hiện thời. 

4A.7.3 XQ – Truy vấn bản ghi tiêm phòng Vắc xin (Sự kiện V01) 

Chú ý: Giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong 

phiên bản 2.7. Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp 

hiện thời. 

 

4A.7.4 VXX – PHẢN HỒI TRUY VẤN TIÊM CHỦNG TRẢ VỀ NHIỀU PID 

PHÙ HỢP (SỰ KIỆN V02) 

Chú ý: Giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong 

phiên bản 2.7. Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp 

hiện thời. 

file://///CSGREFILE012/SMRobertson$/!My%20Work%20Groups/HL%207/Standards/HL7%20Standard%20v%202.8/editing/chapter%204a/V27_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
file://///CSGREFILE012/SMRobertson$/!My%20Work%20Groups/HL%207/Standards/HL7%20Standard%20v%202.8/editing/chapter%204a/V27_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
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4A.7.5 VXR – Phản hồi bản ghi tiêm phòng vắc xin (Sự kiện V03) 

Chú ý: Giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong 

phiên bản 2.7. Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp 

hiện thời. 

4A.7.6 VXU – Bản tin Cập nhật bản ghi tiêm chủng tự gửi (Event V04) 

Định nghĩa: Khi nhà cung cấp dịch vụ y tế muốn cập nhật bản ghi tiêm 

chủng của bệnh nhân hiện lưu tại một cơ quan đăng ký, nhà cung cấp sẽ truyền đi 

một bản tin cập nhật tự gửi cho bản ghi đó (sự kiện kích hoạt V04).   

Bản tin cập nhật tự gửi sẽ theo định dạng dưới đây. Mã ba chữ trong cột 

ngoài cùng bên trái cho biết phân đoạn được bao gồm trong bản tin, cột bên phải 

chỉ Chương mà trong đó đoạn được định nghĩa đầy đủ. 

VXU^V04^VXU_V04: Cập nhật tiêm chủng tự gửi 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin   2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

PID Phân đoạn Định danh bệnh nhân  3 

[  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{ NK1 }] Thân nhân/Những bên liên quan  3 

[{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

[   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

      PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

   [  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

   [{ ARV }] Các hạn chế truy cập  3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

[{ GT1 }] Người bảo lãnh  6 

[{  --- bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm   6 

   [  IN2  ] Bảo hiểm Thông tin bổ sung  6 

   [  IN3  ] Thông tin bổ sung về bảo hiểm, chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{  --- bắt đầu PERSON_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

   [{ PRT }] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{ NTE }] Lưu ý (liên quan đến việc quan sát bệnh nhân)  2 

}] --- kết thúc PERSON_OBSERVATION   

[{  --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho ORC)  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời điểm/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Số thứ tự thời điểm/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      RXA Phân đoạn thực tế cho dùng thuốc  4A 

   [  RXR  ] Đường dùng thuốc  4A 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{ PRT }] Sự tham gia (cho Quan sát)  7 

      [{ NTE }] Lưu ý (liên quan đến tiêm chủng)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

}] --- kết thúc ORDER   

4A.8 CÁC PHÂN ĐOẠN VỀ VẮC XIN 

4A.8.1. Sử dụng phân đoạn RXA trong bản tin về vắc xin 

Ngoại trừ các trường dữ liệu RXA-5-Mã cho dùng và RXA-17-Tên nhà sản 

xuất dược chất, cấu trúc của phân đoạn RXA dưới đây giống hệt với phân đoạn đã 

được trình bày trong mục Error! Reference source not found., "Error! 

Reference source not found.."  Khi sử dụng phân đoạn RXA cho bản tin 

vắc xin, nên sử dụng Bảng 0292 của HL7 – Các vắc xin cho dùng, cho 

trường dữ liệu RXA-5- Mã cho dùng, như lưu ý trong Mục 0, "HL7 Bảng 

thuộc tính – RXA – Sử dụng các phân đoạn trong bản tin vắc xin 
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."  Bảng 0227 – Nhà sản xuất vắc xin nên được dùng cho trường dữ liệu 

RXA-17- Tên nhà sản xuất dược chất, như lưu ý trong Mục Error! Reference 

source not found., "Error! Reference source not found.." 

HL7 Bảng thuộc tính – RXA – Sử dụng các phân đoạn trong bản tin vắc xin 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

1  4= NM R   00342 Đối ứng của ID con kê dùng 

2  4= NM R   00344 Đối ứng của ID con Thực tế cho dùng  
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
TÊN YẾU TỐ 

3   DTM R   00345 
Ngày/thời gian bắt đầu của Thực tế cho 

dùng  

4   DTM R   00346 
Ngày/thời gian kết thúc của Thực tế cho 

dùng  

5   CWE R  0292 00347 Mã cho dùng 

6   NM R   00348 Lượng cho dùng 

7   CWE C  9999 00349 Đơn vị lượng cho dùng 

8   CWE O  9999 00350 Dạng liều lượng cho dùng 

9   CWE O Y 9999 00351 Ghi chú về Thực tế cho dùng  

10   XCN O Y  00352 Nhà cung cấp cho dùng 

11    W   00353 Địa điểm cho dùng 

12  20= ST C   00354 Cho dùng theo (đơn vị thời gian) 

13   NM O   01134 Hàm lượng cho dùng 

14   CWE O  9999 01135 Đơn vị hàm lượng cho dùng 

15  20= ST O Y  01129 Số hiệu lô dược chất 

16   DTM O Y  01130 Ngày hết hạn của dược chất 

17   CWE O Y 0227 01131 Tên nhà sản xuất dược chất 

18   CWE O Y 9999 01136 Lý do từ chối dược chất/điều trị 

19   CWE O Y 9999 01123 Chỉ định 

20 2..2  ID O  0322 01223 Trạng thái hoàn thành 

21 1..1  ID O  0206 01224 Mã hành động – RXA 

22   DTM O   01225 Ngày/thời gian nhập hệ thống 

23  5= NM O   01696 Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng 

24   CWE O  9999 01697 
Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc cho 

dùng 

25   CWE O  9999 01698 Định danh mã vạch lần cho dùng 

26 1..1  ID O  0480 01699 Loại chỉ định dược phẩm 

27   PL O   02264 Cho dùng tại 

28   XAD O   02265 Địa chỉ cho dùng 

 

4A.8.1.1 Sử dụng trường dữ liệu RXA-5 trong bản tin vắc xin 

Dùng trường dữ liệu RXA-5-mã cho dùng để định danh loại vắc xin cụ thể 

được cho dùng. Các mã được liệt kê được sử dụng bởi các cơ quan đăng ký tiêm 

chủng tại Mỹ. Các đầu mục sẽ được bổ sung nếu cần để chứa thêm các yêu cầu 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70292
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70227
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70322
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70480
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quốc tế. Tham khảo Chương 2C, Bảng 0292 – Các vắc xin cho dùng trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. Nếu hệ thống CVX được dùng để định 

danh vắc xin, thì thành phần hệ thống mã hóa (RXA-5.3) nên được đặt giá trị là 

“CVX” thay vì “HL70209”.  

4A.8.2.2 Sử dụng trường dữ liệu RXA-17 trong bản tin vắc xin 

Sử dụng trường dữ liệu RXA-17-tên nhà sản xuất dược chất để định danh 

nhà sản xuất hoặc hãng phân phối loại vắc xin cụ thể được cho dùng. Các mã liệt 

kê được dùng bởi các cơ quan đăng ký tiêm chủng ở Mỹ. Các đầu mục sẽ được bổ 

sung nếu cần để chứa các yêu cầu quốc tế. Tham khảo Chương 2C, Bảng 0227 – 

Nhà sản xuất vắc xin trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

Nếu dùng mã nhà sản xuất của hệ MVX, thì thành phần hệ thống mã hóa (RXA-

17.3) nến được đặt giá trị là “MVX” thay vì “HL70227”.  

 

4A.9 VÍ DỤ CÁC BẢN TIN VẮC XIN  

4A.9.1 VXQ – truy vấn bản ghi tiêm phòng vắc xin 

Chú ý:  Truy vấn phương thức gốc, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF được 

giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong phiên bản 2.7. 

Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp hiện thời. 

4A.9.2 VXX – hồi đáp truy vấn tiêm phòng vắc xin với nhiều PID phù hợp 

Chú ý:  Truy vấn phương thức gốc, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF được 

giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong phiên bản 2.7. 

Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp hiện thời. 

4A.9.3 VXR – Hồi đáp bản ghi tiêm phòng vắc xin 

Chú ý:  Truy vấn phương thức gốc, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF được 

giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong phiên bản 2.7. 

Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp hiện thời. 

4A.9.4 VXU – Cập nhật bản ghi tiêm phòng vắc xin tự gửi 

MSH|^~\&||AZVACREC||GAVACREC|200605221606||VXU^V04^VXU_V04|...<cr> 

PID|...<cr> 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70292
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70227
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70227
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NK1|...<cr> 

NK1|...<cr> 

PV1|...<cr> 

PV2|...<cr> 

IN1|...<cr> 

IN2|||||||NUCLEAR^NANCY^D|909686637A|...<cr> 

ORC|...<cr> 

RXA|0|1|20060901115500|20060901115500|03^MMR^CVX|.5|MG^^ISO+|    

222557777^KIDDER^KAREN^K^^DR|^^^ CHILD HEALTHCARE CLINIC^^^^^1044 

Healthcare Drive^^METROPOLIS^AZ||||W23487909876456|20061125|MSD^Merck \T\ Co., 

Inc.^MVX|...<cr> 

RXR|IM^INTRAMUSCULAR^HL70162|LG^LEFT GLUTEUS MEDIUS^HL70163|...<cr> 

OBX|1|NM|1000.3^TEMP.RECTAL^AS4||102.9|DEGF^^ANSI+|||||F|||20060901153000|...<cr> 

NTE|||PATIENT DEVELOPED HIGH FEVER APPROX 3 HRS AFTER VACCINE INJECTION. 

PROBABLE ADVERSE REACTION|...<cr> 

Bản tin này trình bày phần cập nhật bản ghi tiêm phòng vắc xin tự gửi. Loại 

bản tin này là VXU-Cập nhật bản ghi tiêm phòng vắc xin tự gửi, với mã sự kiện là 

V04 (cập nhật bản ghi tiêm phòng vắc xin tự gửi). Ví dụ này được đưa ra để minh 

họa cách sử dụng có thể có của một số phân đoạn tùy chọn trong bản tin.   

4A.9.5 Báo nhận truy vấn và không tìm thấy bản ghi 

Chú ý:  Truy vấn phương thức gốc, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF được 

giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và đã rút bỏ trong phiên bản 2.7. 

Tham khảo Chương 5, mục 5.4, để xem cấu trúc truy vấn/hồi đáp hiện thời. 
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	4A.4.1.15. RXO-15   ID người thẩm định của Dược sĩ/Nhà cung cấp điều trị   (XCN)   00306
	4A.4.1.16 RXO-16   Cần có sự kiểm tra của người (ID)   00307
	4A.4.1.17 RXO-17   Kê dùng yêu cầu theo (Đơn vị Thời gian)   (ST)   00308
	4A.4.1.18 RXO-18   Hàm lượng kê dùng yêu cầu   (NM)   01121
	4A.4.1.19 RXO-19  Đơn vị Hàm lượng kê dùng yêu cầu (CWE)   01122
	4A.4.1.20 RXO-20   Chỉ định   (CWE)   01123
	4A.4.1.21 RXO-21   Số lượng tốc độ kê dùng yêu cầu   (ST)   01218
	4A..4.1.22 RXO-22   Đơn vị tốc độ kê dùng yêu cầu   (CWE)   01219
	4A.4.1.23 RXO-23   Tổng liều dùng hàng ngày  (CQ)   00329
	4A.4.1.24 RXO-24   Mã Bổ sung (CWE)   01476
	4A.4.1.25 RXO-25   Thể tích Hàm lượng Thuốc Yêu cầu   (NM)   01666
	4A.4.1.26 RXO-26   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc yêu cầu  (CWE)   01667
	4A.4.1.27 RXO-27   Loại Chỉ định Dược phẩm   (ID)   01668
	4A.4.1.28 RXO-28   Khoảng cách thời gian cấp phát   (NM)   01669
	4A.4.1.29 RXO-29   Định danh thực thể dược phẩm  (EI)   02149
	4A.4.1.30 RXO-30   Định danh thực thể phân đoạn  (EI)   02150
	4A.4.1.31 RXO-31   Mã cách thức   (CNE)   02151
	4A.4.1.32 RXO-32   Quầy thuốc cấp phát   (CWE)   01681
	4A.4.1.33 RXO-33   Địa chỉ quầy thuốc cấp phát (XAD)   01682
	4A.4.1.34 RXO-34   Địa điểm của bệnh nhân cần chuyển đến (PL)   01683
	4A.4.1.35  RXO-35   Địa chỉ cần chuyển đến  (XAD)   01684
	4A.4.1.36 RXO-36   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02309

	4A.4.2 RXR – Phân đoạn Đường dùng thuốc/điều trị
	4A.4.2.0  Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn RXR
	4A.4.2.1 RXR-1   Đường dùng  (CWE)   00309
	4A.4.2.2  RXR-2   Vị trí cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00310
	4A.4.2.3 RXR-3   Thiết bị cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00311
	4A.4.2.4  RXR-4  Phương thức cho dùng thuốc/điều trị (CWE)   00312
	4A.4.2.5  RXR-5   Chỉ dẫn đường dùng thuốc (CWE)   01315
	4A.4.2.6  RXR-6   Điều chỉnh vị trí cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   01670

	4A.4.3 RXC – Phân đoạn Chỉ định Thành phần thuốc/điều trị
	4A.4.3.0  Định nghĩa các trường dữ liệu RXC
	4A.4.3.1  RXC-1   Loại Thành phần RX   (ID)   00313
	4A.4.3.2  RXC-2   Mã Thành phần   (CWE)   00314
	4A.4.3.3 RXC-3   Lượng Thành phần   (NM)   00315
	4A.4.3.4  RXC-4   Đơn vị Thành phần   (CWE)   00316
	4A.4.3.5  RXC-5   Hàm lượng Thành phần   (NM)   01124
	4A.4.3.6  RXC-6   Đơn vị Hàm lượng Thành phần (CWE)   01125
	4A.4.3.7  RXC-7   Mã Bổ sung   (CWE)   01476
	4A.4.3.8  RXC-8   Thể tích Hàm lượng Thuốc thành phần (NM)   01671
	4A.4.3.9  RXC-9   Đơn vị thể tích Hàm lượng thuốc thành phần   (CWE)   01672
	4A.4.3.10  RXC-10   Số lượng cấp phát   (NM)   03314
	4A.4.3.11  RXC-11   Đơn vị Cấp phát   (CWE)   03315

	4A.4.4  RXE – Phân đoạn Chỉ định thuốc/điều trị mã hóa
	4A.4.4.0  Các định nghĩa trường dữ liệu RXE
	4A.4.4.1  RXE-1   Số lượng/Thời gian
	4A.4.4.2 RXE-2   Mã Kê dùng  (CWE)   00317
	4A.4.4.3  RXE-3   Số lượng Kê dùng - Tối thiểu   (NM)   00318
	4A.4.4.4  RXE-4   Số lượng Kê dùng - Tối đa   (NM)   00319
	4A.4.4.5  RXE-5   Đơn vị Kê  dùng (CWE)   00320
	4A.4.4.6  RXE-6  Dạng định liều kê dùng   (CWE)   00321
	4A.4.4.7  RXE-7   Các chỉ dẫn cho dùng thuốc/điều trị của nhà cung cấp (CWE)   00298
	4A.4.4.8  RXE-8   Địa điểm Chuyển đến
	4A.4.4.9  RXE-9   Trạng thái Thay thế   (ID)   00322
	4A.4.4.10  RXE-10   Số lượng Cấp phát   (NM)   00323
	4A.4.4.11  RXE-11   Đơn vị Cấp phát   (CWE)   00324
	4A.4.4.12 RXE-12   Số lần Tái cấp phát   (NM)   00304
	4A.4.4.13 RXE-13   Số DEA của nhà cung cấp đặt hàng  (XCN)   00305
	4A.4.4.14  RXE-14   ID người thẩm định của Dược sĩ/nhà cung cấp điều trị   (XCN)   00306
	4A.4.4.15 RXE-15   Số hiệu đơn thuốc   (ST)   00325
	4A.4.4.16  RXE-16   Số lần Tái cấp còn lại   (NM)   00326
	4A.4.4.17  RXE-17   Số lần Tái cấp/Liều đã cấp phát   (NM)   00327
	4A.4.4.18  RXE-18   Ngày/thời gian của lần tái cấp hoặc liều đã cấp mới nhất   (DTM)   00328
	4A.4.4.19  RXE-19   Tổng liều dùng hàng ngày   (CQ)   00329
	4A..4.4.20  RXE-20   Cần sự kiểm tra của con người   (ID)   00307
	4A.4.4.21  RXE-21   Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt   (CWE)   00330
	4A.4.4.22  RXE-22   Kê dùng trên mỗi (đơn vị thời gian)   (ST)   00331
	4A.4.4.23  RXE-23   Số lượng của tốc độ kê dùng   (ST)   00332
	4A.4.4.24  RXE-24   Đơn vị tốc độ kê dùng   (CWE)   00333
	4A.4.4.25  RXE-25   Hàm lượng Kê  dùng (NM)   01126
	4A.4.4.26  RXE-26 Đơn vị Hàm lượng Kê dùng   (CWE)   01127
	4A.4.4.27  RXE-27   Chỉ định kê dùng   (CWE)   01128
	4A.4.4.28  RXE-28   Kích cỡ đóng gói cấp phát   (NM)   01220
	4A.4.4.29  RXE-29   Đơn vị kích cỡ gói cấp phát   (CWE)   01221
	4A.4.4.30  RXE-30  Phương thức đóng gói cấp phát   (ID)   01222
	4A.4.4.31 RXE-31   Mã bổ sung   (CWE)   01476
	4A.4.4.32  RXE-32  Ngày/thời gian đặt hàng ban đầu   (DTM)   01673
	4A.4.4.33  RXE-33   Thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (NM)   01674
	4A.4.4.34  RXE-34   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (CWE)   01675
	4A.4.4.35 RXE-35   Danh mục các chất bị kiểm soát   (CWE)   01676
	4A.4.4.36  RXE-36   Trạng thái thuộc danh mục thuốc   (ID)   01677
	4A.4.4.37  RXE-37  Dược chất thay thế   (CWE)   01678
	4A.4.4.38  RXE-38  Quầy thuốc cấp phát lần gần nhất   (CWE)   01679
	4A.4.4.39  RXE-39   Lượng cấp phát ban đầu   (NM)   01680
	4A.4.4.40  RXE-40   Quầy thuốc cấp phát   (CWE)   01681
	4A.4.4.41 RXE-41   Địa chỉ quầy thuốc cấp phát   (XAD)   01682
	4A.4.4.42  RXE-42   Địa điểm của bệnh nhân cần giao đến   (PL)   01683
	4A.4.4.43  RXE-43   Địa chỉ giao đến   (XAD)   01684
	4A.4.4.44  RXE-44   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01685
	4A.4.4.45 RXE-45   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02310

	4A.4.5 RXD – Phân đoạn Cấp phát thuốc/điều trị
	4A.4.5.1
	RXD-1   Đối ứng ID con cấp phát   (NM)   00334
	4A.4.5.2 RXD-2   Mã cấp phát/kê dùng   (CWE)   00335
	4A.4.5.3  RXD-3   Ngày/thời gian cấp phát   (DTM)   00336
	4A.4.5.4  RXD-4  Số lượng cấp phát thực tế   (NM)   00337
	4A.4.5.5  RXD-5   Đơn vị cấp phát thực tế   (CWE)   00338
	4A.4.5.6  RXD-6   Dạng định liều thực tế   (CWE)   00339
	4A.4.5.7  RXD-7   Mã số hiệu đơn thuốc   (ST)   00325
	4A.4.5.8  RXD-8   Số lần tái cấp đơn thuốc còn lại   (NM)   00326
	4A.4.5.9  RXD-9   Ghi chú cấp phát   (ST)   00340
	4A.4.5.10  RXD-10   Nhà cung cấp cấp phát   (XCN)   00341
	4A.4.5.11  RXD-11   Trạng thái thay thế   (ID)   00322
	4A.4.5.12  RXD-12   Tổng liều hàng ngày   (CQ)   00329
	4A.4.5.13  RXD-13   Địa điểm cấp phát đến
	4A.4.5.14  RXD-14   Cần sự kiểm tra của người   (ID)   00307
	4A.4.5.15  RXD-15   Các chỉ dẫn cấp phát đặc biệt   (CWE)   00330
	4A.4.5.16  RXD-16  Hàm lượng thực tế   (NM)   01132
	4A.4.5.17  RXD-17   Đơn vị hàm lượng thực tế   (CWE)   01133
	4A.4.5.18  RXD-18   Số hiệu lô dược chất   (ST)   01129
	4A.4.5.19  RXD-19   Ngày hết hạn của dược chất   (DTM)   01130
	4A.4.5.20  RXD-20   Tên nhà sản xuất dược chất   (CWE)   01131
	4A.4.5.21  RXD-21   Chỉ định   (CWE)   01123
	4A.4.5.22  RXD-22   Kích cỡ đóng gói cấp phát   (NM)   01220
	4A.4.5.23  RXD-23   Đơn vị kích cỡ đóng gói cấp phát   (CWE)   01221
	4A.4.5.24  RXD-24   Phương thức đóng gói cấp phát   (ID)   01222
	4A.4.5.25 RXD-25   Mã bổ sung   (CWE)   01476
	4A.4.5.26  RXD-26   Địa điểm khởi phát   (CWE)   01477
	4A.4.5.27  RXD-27   Địa điểm đóng gói/tập hợp   (CWE)   01478
	4A.4.5.28  RXD-28   Thể tích hàm lượng thuốc thực tế   (NM)   01686
	4A.4.5.29 RXD-29   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc thực tế   (CWE)   01687
	4A.4.5.30  RXD-30   Quầy thuốc được cấp phát đến   (CWE)   01688
	4A.4.5.31 RXD-31   Địa chỉ quầy thuốc được cấp phát đến   (XAD)   01689
	4A.4.5.32 RXD-32   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01690
	4A.4.5.33  RXD-33   Loại cấp phát   (CWE)   01691
	4A.4.5.34  RXD-34   Số điện thoại của quầy thuốc   (XTN)   02311
	4A.4.5.35  RXD-35   Định danh nhãn cấp phát   (EI)   03392

	4A.4.6 RXG – Phân đoạn kê dùng thuốc/điều trị
	4A.4.6.0  Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn RXG
	4A.4.6.1  RXG-1  Đối ứng ID con kê dùng   (NM)   00342
	4A.4.6.2  RXG-2  Đối ứng ID con cấp phát   (NM)   00334
	4A.4.6.3  RXG-3   Số lượng/thời gian
	4A.4.6.4  RXG-4   Mã kê dùng   (CWE)   00317
	4A.4.6.5  RXG-5  Lượng kê dùng – Tối thiểu   (NM)   00318
	4A.4.6.6  RXG-6   Lượng kê dùng – Tối đa   (NM)   00319
	4A.4.6.7  RXG-7   Đơn vị kê dùng   (CWE)   00320
	4A.4.6.8  RXG-8   Dạng định liều kê dùng   (CWE)   00321
	4A.4.6.9  RXG-9   Ghi chú cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   00351
	4A.4.6.10 RXG-10   Trạng thái thay thế   (ID)   00322
	4A.4.6.11  RXG-11   Địa điểm cấp phát đến
	4A.4.6.12  RXG-12   Cần có sự kiểm tra của người   (ID)   00307
	4A.4.6.13  RXG-13   Chỉ dẫn đặc biệt trong cho dùng thuốc/điều trị    (CWE)   00343
	4A.4.6.14  RXG-14   Kê dùng trong (đơn vị thời gian)   (ST)   00331
	4A.4.6.15  RXG-15   Số lượng của tốc độ kê dùng   (ST)   00332
	4A.4.6.16  RXG-16   Đơn vị tốc độ kê dùng   (CWE)   00333
	4A.4.6.17  RXG-17   Hàm lượng kê dùng   (NM)   01126
	4A.4.6.18  RXG-18   Đơn vị hàm lượng kê dùng   (CWE)   01127
	4A.4.6.19  RXG-19  Số lô của dược chất   (ST)   01129
	4A.4.6.20  RXG-20   Ngày hết hạn của dược chất   (DTM)   01130
	4A..4.6.21  RXG-21  Tên nhà sản xuất dược chất   (CWE)   01131
	4A.4.6.22  RXG-22   Chỉ định   (CWE)   01123
	4A.4.6.23  RXG-23   Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (NM)   01692
	4A.4.6.24  RXG-24   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc kê dùng   (CWE)   01693
	4A.4.6.25  RXG-25   Định danh mã vạch kê dùng   (CWE)   01694
	4A.4.6.26  RXG-26   Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01695
	4A.4.6.27  RXG-27   Quầy thuốc được cấp phát đến   (CWE)   01688
	4A.4.6.28  RXG-28   Địa chỉ quầy thuốc được cấp phát đến   (XAD)   01689
	4A.4.6.29  RXG-29   Địa điểm của bệnh nhân cần giao đến   (PL)   01683
	4A.4.6.30  RXG-30   Địa chỉ giao đến   (XAD)   01684
	4A.4.6.31 RXG-31   Định danh nhãn kê dùng   (EI)   03393
	4A.4.6.32  RXG-32   Lượng cấp phát   (NM)   03316
	4A.4.6.33  RXG-33   Đơn vị cấp phát   (CWE)   03317

	4A.4.7  RXA – Phân đoạn Thực tế cho dùng thuốc/điều trị
	4A.4.7.0  Các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn RXA
	4A.4.7.1  RXA-1   Đối ứng ID con kê dùng   (NM)   00342
	4A.4.7.2 RXA-2   Đối ứng ID con Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (NM)   00344
	4A.4.7.3  RXA-3  Ngày/thời gian bắt đầu của Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (DTM)   00345
	4A.4.7.4  RXA-4  Ngày/thời gian kết thúc của Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (DTM)   00346
	4A.4.7.5  RXA-5   Mã cho dùng   (CWE)   00347
	4A.4.7.6  RXA-6   Lượng cho dùng   (NM)   00348
	4A.4.7.7  RXA-7   Đơn vị cho dùng   (CWE)   00349
	4A.4.7.8  RXA-8   Dạng liều lượng cho dùng   (CWE)   00350
	4A.4.7.9 RXA-9   Ghi chú về Thực tế cho dùng thuốc/điều trị   (CWE)   00351
	4A.4.7.10  RXA-10   Nhà cung cấp cho bệnh nhân dùng thuốc/điều trị   (XCN)   00352
	4A.4.7.11  RXA-11   Địa điểm cho dùng thuốc/điều trị
	4A.4.7.12  RXA-12   Lượng cho dùng trên (đơn vị thời gian)   (ST)   00354
	4A.4.7.13  RXA-13  Hàm lượng cho dùng   (NM)   01134
	4A.4.7.14  RXA-14  Đơn vị hàm lượng cho dùng   (CWE)   01135
	4A.4.7.15  RXA-15   Số hiệu lô của chất   (ST)   01129
	4A.4.7.16 RXA-16   Ngày  hết hạn của dược chất   (DTM)   01130
	4A.4.7.17  RXA-17   Tên hãng sản xuất dược chất   (CWE)   01131
	4A.4.7.18  RXA-18   Lý do từ chối dược chất/điều trị   (CWE)   01136
	4A.4.7.19  RXA-19   Chỉ định   (CWE)   01123
	4A.4.7.20 RXA-20   Trạng thái hoàn tất   (ID)   01223
	4A.4.7.21  RXA-21   Mã hoạt động – RXA   (ID)   01224
	4A.4.7.22  RXA-22   Ngày/thời gian nhập vào hệ thống   (DTM)   01225
	4A.4.7.23  RXA-23   Thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (NM)   01696
	4A.4.7.24  RXA-24   Đơn vị thể tích hàm lượng thuốc cho dùng   (CWE)   01697
	4A.4.7.25  RXA-25   Định danh mã vạch lần cho dùng thuốc/điều trị   (CWE)   01698
	4A.4.7.26  RXA-26  Loại chỉ định dược phẩm   (ID)   01699
	4A.4.7.27  RXA-27  Địa điểm cho dùng thuốc/điều trị   (PL)   02264
	4A.4.7.28  RXA-28   Địa chỉ cho dùng thuốc/điều trị   (XAD)   02265
	4A.4.7.29  RXA-29  Định danh nhãn Thực tế cho dùng thuốc/điều trị  (EI)   03396
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