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4.2 MỤC  TIÊU 

Tập giao dịch Nhập Chỉ định giúp truyền tải các Chỉ định hoặc thông tin về những 

Chỉ định giữa các ứng dụng chứa chúng, thực hiện chúng, và các ứng dụng khác nữa khi 
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cần thiết. Một Chỉ định là một Chỉ định về nguyên vật liệu hay dịch vụ, thông thường dành 

cho một bệnh nhân cụ thể. Những dịch vụ này bao gồm các biện pháp trị liệu từ dược 

phẩm, các quan sát/quan sát lâm sàng (ví dụ như dấu hiệu sinh tồn, I&Os) từ dịch vụ điều 

dưỡng, các xét nghiệm, thực phẩm trong chế độ dinh dưỡng, chụp phim X-quang, khăn lau 

dọn, những nguồn cung ứng từ trung tâm, Chỉ định cho một loại thuốc (trái ngược với việc 

phân phối tới phòng bệnh), v.v  

Đa số các chỉ định đều gắn với một bệnh nhân cụ thể. Tuy nhiên, Tiêu chuẩn cũng 

chấp nhận một khoa/phòng/bộ phận chỉ định từ một tổ chức phụ trợ khác mà không liên 

quan đến bệnh nhân (ví dụ như để dự phòng), cũng như những Chỉ định có xuất xứ từ một 

khoa/phòng/bộ phận phụ trợ (nghĩa là: bất kì ứng dụng nào cũng có thể trở thành ứng dụng 

đặt chỉ định hoặc thực hiện Chỉ định). 

Chúng tôi  gọi những cá nhân hay tổ chức đặt Chỉ định là người ra chỉ định . Chúng 

tôi gọi những cá nhân và tổ chức xử lí Chỉ định là người thực hiện chỉ định (hay nhà thực 

hiện theo thuật ngữ ASTM). Trong trường hợp một cá nhân hay tổ chức vừa xử lí vừa đặt 

Chỉ định, thì tổ chức hay cá nhân ấy vừa được coi là người đặt chỉ định, vừa được coi là 

người thực hiện chỉ định. Người thực hiện Chỉ định cũng có thể Chỉ định một ứng dụng 

khác chấp nhận một số lượng chỉ định được Chỉ định và thực hiện Chỉ định. 

Chương này định nghĩa các giao dịch ở tầng thứ bảy, nghĩa là các bản tin vắn tắt. 

Nhiều cơ chế khác nhau có thể được sử dụng để đưa ra các đặc điểm thực tế tạo thành các 

bản tin theo môi trường truyền thông. Bộ Quy tắc mã hóa HL7 sẽ được sử dụng nếu không 

có Tầng biểu diễn hoàn thiện. Điều này đã được mô tả trong Chương 2, mục 2.6 “Bộ 

nguyên tắc kết cấu bản tin”. Các ví dụ bao gồm trong chương này được xây dựng theo Bộ 

quy tắc mã hóa HL7.  

4.2.1 Lời nói đầu (Cấu trúc của chương 4)  

Chương 4 gồm có 6 phần chính: Tổng hợp, Chế độ dinh dưỡng, Nguồn cung ứng, 

Dược phẩm, Vắc-xin và Dịch vụ truyền máu. Mỗi lĩnh vực đều mang những sự kiện kích 

hoạt, định nghĩa bản tin, phân đoạn tin và những ví dụ cho từng loại bản tin chỉ định cụ 

thể. Mỗi lĩnh vực về một loại chỉ định được chia thành các mục: nền tảng và tổng quan, 

cấu trúc bản tin, và các phân đoạn bản tin (cụ thể theo lớp chỉ định trong vấn đề được đề 

cập đến). Những cuộc thảo luận đặc biệt về việc sử dụng các trường dữ liệu, các phân 

đoạn tin hay bản tin và các ví dụ cũng được đưa vào. Các phân đoạn tin được giới thiệu 

theo thứ tự xuất hiện trong một bản tin. Một danh sách các giá trị cho phép đối với một 

trường dữ liệu được đề cập trong phần chính của văn bản, cùng với định nghĩa trường dữ 

liệu để tham khảo dễ dàng hơn. 
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Mục 4.3 độc giả tham khảo Chương 2 để biết thêm về Định nghĩa loại dữ liệu 

Khối lượng Thời gian (TQ)   

Mục từ 4.4 đến 4.6 Phần “Tổng hợp” bao gồm những sự kiện kích hoạt và phân 

đoạn bản tin phục vụ cho các quan sát lâm sàng và các ngiên cứu chẩn đoán cũng như 

những sự kiện kích hoạt và phân đoạn bản tin phổ biến cho tất cả các bản tin nhập Chỉ 

định. Những Chỉ định cho các cuộc xét nghiệm, giám sát/theo dõi tại giường bệnh, chẩn 

đoán hình ảnh, điện tâm đồ, dấu hiệu sống, vv, cũng được đưa vào trong tập bản tin chỉ 

định. 

Mục từ 4.7 đến 4.9 “Chế độ dinh dưỡng” bao gồm tất cả những qui định dinh 

dưỡng thông thường bao gồm đồ ăn nhanh và các bữa ăn nhẹ.  

Mục từ 4.10 đến 4.12 “Nguồn cung” bao gồm các bản tin Chỉ định cho cả 

những Chỉ định lưu kho và không lưu kho. Những Chỉ định của nguồn cung ứng thì khác 

biệt vì chúng không lấy bệnh nhân làm trung tâm (ví dụ: Chỉ định tích trữ phòng bệnh 

nhân)  

Mục 4.13 đến 4.16 “Dược phẩm/Điều trị” bao gồm tất cả những dược phẩm và 

phương pháp điều trị liên quan tới các bản tin chỉ định. Những mục này còn bao gồm thêm 

cả những sự kiện kích hoạt liên quan tới việc sử dụng, trao đổi và quản lí các Chỉ định. 

Trong sự phát triển của tập giao dịch chỉ định điều trị, trọng tâm vẫn là việc điều trị bằng 

thuốc, nhưng tập giao dịch tương tự trong phương pháp truyền dinh dưỡng tĩnh mạch hoàn 

toàn (TPN) đang tiến triển tốt. Hi vọng rằng nó cũng đáp ứng đủ các chỉ định cho các loại 

điều trị khác, chẳng hạn như chúng được thực hiện bởi dịch vụ điều dưỡng. Tuy nhiên, 

mọi thứ vẫn chưa diễn biến theo hướng đó, và chúng ta cần những bước phát triển xa hơn.  

Mục 4.17 tới 4.19 “Vắc-xin” bao gồm những sự kiện kích hoạt và phân đoạn tin 

dành riêng cho các bản tin chỉ định tiêm chủng. Những mục này cũng chứa cả những định 

nghĩa RXA dành riêng cho các bản tin tiêm chủng.  

Mục 4.20 đến 4.22 “Dịch vụ truyền máu (Ngân hàng máu)” bao gồm những sự 

kiện kích hoạt và phân đoạn tin dành riêng cho các bản tin dịch vụ truyền máu. 

4.2.2 Bảng chú giải thuật ngữ 

4.2.2.1 Filler: Thực hiện Chỉ định 

Ứng dụng phản hồi hay thực hiện một đề nghị với các dịch vụ (các chỉ định) hoặc 

tạo ra một quan sát. Ứng dụng thực hiện Chỉ định cũng có thể khởi tạo những đề nghị cho 

các dịch vụ (các chỉ định mới), thêm những dịch vụ bổ sung vào các chỉ định hiện có, thay 
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thế các chỉ định hiện có, trì hoãn chỉ định, chấm dứt chỉ định, công bố một chỉ định được 

thực hiện hay hủy bỏ các chỉ định hiện có. 

4.2.2.2 Observation Segment: Phân đoạn quan sát:  

Một phân đoạn OBX được định nghĩa trong Chương 7. 

4.2.2.3 Order: Chỉ định/Chỉ định/Y lệnh 

Một đề nghị dành cho một dịch vụ gửi từ ứng dụng thứ 1 tới ứng dụng thứ 2. Ứng 

dụng thứ 2 trong một vài trường hợp có thể giống nhau, nghĩa là, một ứng dụng được cho 

phép tự ra/đặt chỉ định. Trong các điều khoản của HL7, một chỉ định được định nghĩa dưới 

dạng một phân đoạn ORC kết hợp với một phân đoạn chi tiết chỉ định đơn lẻ chẳng hạn 

như phân đoạn OBR, RXO hay RXE 

4.2.2.4 Order Detail Segment: Phân đoạn chi tiết chỉ định 

Một trong vài phân đoạn có thể mang thông tin chỉ định. Ví dụ như phân đoạn OBR 

và phân đoạn RXO.  Những phân đoạn phụ trợ cụ thể trong tương lai có thể được định 

nghĩa trong những phiên bản tiếp theo của Tiêu chuẩn nếu thực sự cần thiết. 

4.2.2.5 Placer: Cá nhân/Hệ thống  Đặt/ra chỉ định:  

Ứng dụng hoặc cá nhân tạo ra một đề nghị đối với các dịch vụ (chỉ định) 

4.2.2.6 Placer Order Group: Đặt nhóm chỉ định: 

Một danh sách các chỉ định kết hợp với nhau xuất phát từ một địa điểm duy nhất 

liên quan đến một bệnh nhân duy nhất. 

4.2.2.7 Order Number: Mã số/số hiệu chỉ định: 

Một định danh xác định duy nhất một chỉ định khi nó được đại diện bởi phân đoạn 

ORC và so khớp với phân đoạn chi tiết chỉ định. Mặc dù vẫn được gọi là một số hiệu/mã 

số chỉ định, định danh không nhất thiết (không bắt buộc) phải bao gồm những ký tự chữ 

số, mà nó còn có thể bao gồm các chữ cái và kí tự số học. 

Ví dụ :  

Ví dụ 1 

  Số hiệu/Mã số chỉ định Số hiệu/Mã số nhóm Cha 

Chỉ định cha 111   

Túi 1 123 1 111 

Túi 2 234 1 111 

Túi 3 345 1 111 
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Ví dụ 2 

 Số hiệu/Mã số Chỉ định Số hiệu/Mã số nhóm 

Loại thuốc 1 123 99 ( số gốc) 

Loại thuốc 2 456 99 (số gốc) 

 

Ví dụ 3 

 Số liệu/Mã số Chỉ định Số liệu/Mã số nhóm 

CBC 987 88 (Số hiệu yêu cầu) 

Đường Glu-cô 654 88 (số hiệu yêu cầu) 

Dung dịch điện phân 321 88 (Số hiệu yêu cầu) 

 

4.3 ĐỊNH NGHĨA LOẠI DỮ LIỆU ĐỊNH GIỜ/SỐ LƯỢNG (TQ) 

Ghi chú: Trong phiên bản 2.5, định nghĩa và mô tả tường minh về loại dữ liệu TQ - định 

giờ/số lượng được chuyển đến chương 2, mục 2.A.81. Mục này được giữ lại trong phiên 

bản v2.6 và sau đó để duy trì việc đánh số các phần phù hợp dành cho việc tham khảo từ 

các chương khác.  

 

4.4 CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

CHUNG 

Bên cạnh Nghiên cứu Quan sát và Nghiên Cứu Chẩn đoán, mục này còn bao gồm 

những sự kiện kích hoạt và những định nghĩa bản tin chung cho tất các các Chỉ định. 

4.4.1 ORM - Bản tin Chỉ định chung 

Chú ý: Giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược với các phiên bản cũ kể từ 

phiên bản v2.4 và đã rút bỏ tiêu chuẩn kể từ phiên bản v2.7. Tham khảo các bản tin 

OMG, OML, OMD, OMS, OMN, OMI và OMP thay thế. 

4.4.2 ORR- Bản tin hồi đáp Chỉ định chung phản hồi cho mọi bản tin ORM 

Chú ý: Giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược với các phiên bản cũ kể từ 

phiên bản v2.5 và bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản v2.7. Tham khảo bản tin 

ORG, ORL, ORD, ORS, ORN, ORI, và ORP thay thế. 
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4.4.3 QSQ/OSR – Hồi đáp truy vấn dành cho Chỉ định 

Chú ý: Giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược với các phiên bản cũ kể từ 

phiên bản v2.4 và bị loại bỏ tiêu chuẩn kể từ phiên bản v2.7. Tham khảo Chương 5. 

4.4.4 OMG – Bản tin chỉ định lâm sàng chung (Sự kiện O19) 

Chức năng của bản tin này là để bắt đầu việc chuyển thông tin về chỉ định lâm sàng 

chung sử dụng phân đoạn OBR. Những bản tin OMG có thể bắt đầu cùng với bên đặt chỉ 

định, bên thực hiện chỉ định hoặc bên thứ 3 liên quan. 

Sự kiện kích hoạt dành cho bản tin này là bất cứ thay đổi nào trong một chỉ định 

lâm sàng chung. Những thay đổi như vậy bao gồm việc nộp các Chỉ định mới, các lệnh 

hủy bỏ, các cập nhật, các Chỉ định của một bệnh nhân cụ thể hoặc không của bệnh nhân cụ 

thể nào, vv. 

Sự kiện kích hoạt này chứa những phân đoạn được xác định là dành cho “những kết 

quả của Chỉ định trước”. Các phân đoạn này cho phép hệ thống gửi chứa thông tin về nhân 

khẩu học và/hoặc về kết quả từ các báo cáo kết quả trước, trong trường hợp chúng có liên 

quan tới Chỉ định hiện tại.  

Ví dụ: 

Những phòng xét nghiệm chẩn đoán gửi các xét nghiệm tới phòng xét nghiệm khác 

một là nhằm xác nhận kết quả (HIV, vv), hai là vì không được trang bị đầy đủ để thực hiện 

các xét nghiệm đó (xét nghiệm gen, vv) 

Những phòng xét nghiệm chẩn đoán gửi kết quả xét nghiệm tới các Cơ sở Tri Thức 

đối với việc tạo ra các nhận xét chẩn đoán tự động để đưa ra kết luận trong báo cáo xét 

nghiệm. 

Phân đoạn CTD trong sự kiện kích hoạt này được sử dụng để truyền tải thông tin 

liên lạc chi tiết của bệnh nhân tạm thời được dành riêng cho Chỉ định này.  

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ, ví dụ như CDA, cùng với bản tin Chỉ định chi 

tiết, người ta có thể dùng phân đoạn OBX kết hợp với một hoặc nhiều phân đoạn 

ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" Chỉ mô tả Chỉ định chi tiết, 

hoặc bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 

 

OMG^O19^OMG_O19: Bản Tin Chỉ Định Lâm sàng Chung 

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

Thái 
Chương 
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Phân đoạn tin 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}] Ghi chú và nhận xét (dành cho tiêu đề)  2 

[  --- bắt đầu PATIENT   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

  [{PRT}] Tham gia (dành cho bệnh nhân)  7 

  [{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho định danh ID bệnh 

nhân) 
 2 

  [{NK1}] Thân nhân/bên liên quan  3 

[{ARV}] Những 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 (dành cho bệnh nhân thăm khám)  7 

  ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

  [{ --- bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm  6 

    [ IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

  }] --- kết thúc INSURANCE   

  [ GT1 ] Người bảo lãnh  6 

  [{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung  4 

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

  [{ --- bắt đầu TIMING   

      TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

    [{TQ2}] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

  }] --- kết thúc TIMING   

    OBR Quan sát  4 

  [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)   2 

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

  [ CTD ] Dữ liệu liên lạc  11 

  [{DG1}] Chẩn đoán  6 

  [{ --- bắt đầu OBSERVATION   
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

Thái 
Chương 

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

    [{NTE}] Ghi chú và đánh giá (dành cho kết quả)  2 

  }] --- kết thúc OBSERVATION   

  [{ --- bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

   [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia (dành cho quan sát mẫu vật xét nghiệm)  7 

   }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu CONTAINER   

        SAC Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

      [{ --- bắt đầu CONTAINER_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát Hộp chứa mẫu vật 

xét nghiệm) 
 7 

      }] --- kết thúc CONTAINER_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc CONTAINER   

  }] --- kết thúc SPECIMEN   

  [{ --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

    [  --- bắt đầu PATIENT_PRIOR   

        PID Định danh bệnh nhân – kết quả Chỉ định trước  3 

      [PD1] 
Thông tin Nhân khẩu học bổ sung – kết quả Chỉ định 

trước 
 3 

      [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

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

    ] --- kết thúc PATIENT_PRIOR   

    [  --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

        PV1 Bệnh nhân thăm khám, kết quả Chỉ định trước  3 

      [ PV2 ] 
Thông tin bổ sung về bệnh nhân thăm khám – kết quả 

Chỉ định trước 
 3 

      [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Bệnh nhân Thăm khám Trước)  7 

    ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

    [{AL1}] Thông tin về dị ứng - kết quả Chỉ định trước  3 

    {  --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

      ORC Chỉ định chung – kết quà Chỉ định trước  4 

     [{PRT}] Sự tham gia  7 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

Thái 
Chương 

        OBR Chi tiết Chỉ định – kết quả Chỉ định trước  4 

      [{ --- bắt đầu TIMING_PRIOR   

          TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{TQ2}] Chuỗi trật tự thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING_PRIOR   

      [{NTE}] Ghi chú và nhận xét – kết quả Chỉ định trước  2 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Chỉ định Trước )– kết quả Chỉ 

định trước 
 7 

      [ CTD ] Dữ liệu liên lạc – kết quả Chỉ định trước  10 

      {  --- bắt đầu OBSERVATION_PRIOR   

          OBX Quan sát/Kết quả – kết quả Chỉ định trước  7 

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

        [{NTE}] Ghi chú và bình luận– kết quả Chỉ định trước  2 

      } --- kết thúc OBSERVATION_PRIOR   

    } --- kết thúc ORDER_PRIOR   

  }] --- kết thúc PRIOR_RESULT   

  [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

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

  [ BLG ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.4.5 ORG – Bản tin báo nhận Chỉ định lâm sàng chung (Sự kiện O20)  

Chức năng của bản tin này là để phản hồi lại một bản tin OMG. Bản tin ORG là bản 

tin báo nhận ứng dụng cho bản tin OMG. Xem chương 2 để biết thêm thông tin mô tả về 

mô hình báo nhận 

Trong bản tin ORG, các phân đoạn PID và ORC là có thuộc tính tùy chọn, đặc biệt 

là trong trường hợp phản hồi lỗi. Tuy nhiên, phân đoạn ORC luôn luôn có thuộc tính bắt 

buộc trong bản tin ORG khi phân đoạn OBR xuất hiện. Ví dụ, một bản tin phản hồi ORP 

có thể chỉ chứa phân đoạn MSH và MSA. 

Chức năng của cả hai bản tin OMG và ORG (ví dụ: chức năng hủy bỏ, chức năng 

Chỉ định mới) được xác định bởi giá trị của trường dữ liệu ORC-1- kiểm soát Chỉ định 

(Xem bảng về những giá trị kiểm soát Chỉ định với danh sách đầy đủ) 
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ORG^O20^ORG_O20: Bản tin báo nhận Chỉ định lâm sàng chung 

Phân đoạn Miêu tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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}] 
Ghi chú và Nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu 

đề) 
 2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   

  [  --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

    [{NTE}] 
Ghi chú và Nhận xét (dành cho Định danh ID 

bệnh nhân) 
 2 

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

    [{ARV}] Những hạn chế tiếp cận  3 

  ] --- kết thúc PATIENT   

  {  --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

    [{ --- bắt đầu TIMING   

        TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

      [{TQ2}] Chuỗi trật tự thời gian/số lượng  4 

    }] --- kết thúc TIMING   

    [ --- bắt đầu OBSERVATION_GROUP   

        OBR Quan sát  4 

    ] --- kết thúc OBSERVATION_GROUP   

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

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)  2 

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

    [{ --- bắt đầu SPECIMEN   

        SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

      [{SAC}] Chi tiết hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

    }] --- kết thúc SPECIMEN   

  } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   
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4.4.6 OML- Bản tin Chỉ định phòng xét nghiệm (Sự kiện O21) 

Cấu trúc bản tin sau đây có thể được sử dụng dành cho việc giao tiếp của phòng xét 

nghiệm với những bản tin Chỉ định khác và phải được sử dụng cho những bản tin tự động 

hóa trong phòng xét nghiệm, nơi Chỉ định thông tin về mẫu vật/hộp đựng mẫu vật xét 

nghiệm cần thuộc vào  nhóm phân đoạn ORC/OBR  

Sự kiện kích hoạt cho bản tin này là bất cứ thay đổi nào trong Chỉ định phòng xét 

nghiệm. Những thay đổi như vậy bao gồm việc nộp Chỉ định mới, hủy bỏ hay cập nhật, vv. 

Bản tin OML có thể bắt đầu cùng với bên đặt chỉ định, bên thực hiện chỉ định hay bên thứ 

3 liên quan 

Ghi chú: Thông tin bệnh nhân bổ sung được gửi sau phân đoạn OBR với Chỉ định 

hiện tại (những phân đoạn PID, PD1, PV1, PV2, vv, được đưa ra sau đây với tên gọi là  

“Kết quả Chỉ định trước”), có thể được truyền với kết quả Chỉ định trước vì những thông 

tin nhân khẩu học của bệnh nhân liên quan tới kết quả Chỉ định trước có thể phân 

biệt/khác với những thông tin nhân khẩu học liên quan tới Chỉ định hiện tại. Chiều hướng 

hiện nay thì chỉ cho phép tham chiếu tới các bệnh nhân giống nhau như trong phân đoạn 

đầu PID mà thôi. 

Các phân đoạn SAC được chứa trong bản tin cho phép truyền tải, ví dụ, một Chỉ 

định phòng xét nghiệm với nhiều hộp/vật/lọ chứa mẫu xét nghiệm và nhiều chỉ định xét 

nghiệm liên quan tới mỗi hộp chứa, hoặc những Chỉ định phòng xét nghiệm với Chỉ định 

xét nghiệm yêu cầu nhiều hộp chứa. 

Tham khảo chương 13, “Tự động hóa trong phòng xét nghiệm” để xem những ví dụ 

về cách sử dụng, đặc biệt là để làm rõ việc sử dụng những tham chiếu với các phân đoạn 

SAC trong bản tin này. 

Phân đoạn CTD trong sự kiện kích hoạt này được sử dụng để chuyển các chi tiết 

liên lạc bệnh nhân tạm thời dành riêng cho Chỉ định này.  

Trong mối quan hệ với các sự kiện kích hoạt O21, O33, O35 và O39, bản tin/sự 

kiện kích hoạt (O21) này nên được sử dụng trong trường hợp trao đổi một Chỉ định với 

nhiều mẫu vật và nhiều hộp chứa tùy chọn trên mỗi hạng mục Chỉ định mà không làm gián 

đoạn việc hoàn thành vận chuyển mẫu vật xét nghiệm (O39) 

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ, ví dụ như CDA, đi kèm cùng với bản tin Chỉ 

định chi tiết, có thể chuyển tài liệu đó bằng phân đoạn OBX liên kết với một hay nhiều 

phân đoạn ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" chỉ mô tả Chi tiết 

Chỉ định, hoặc bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 
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OML^O21^OML_O21: Bản tin Chỉ định phòng xét nghiệm 

Phân Đoạn tin 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}] Ghi chú và nhận xét (dành 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 (dành cho bệnh nhân)  7 

  [{NTE}] 
Ghi chú và giải thích (dành cho Định danh bệnh 

nhân)  
 2 

  [{NK1}] Thân nhân/ Bên liên quan  3 

[{ARV}] Hạn chế tiếp cận  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

  ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

  [{ --- bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm  6 

    [ IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

  }] --- kết thúc INSURANCE   

  [ GT1 ] Người bảo lãnh  6 

  [{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung  4 

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

  [{ --- bắt đầu TIMING   

      TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

    [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

  }] --- kết thúc TIMING   

  [  --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

      OBR Đề nghị quan sát  4 

    [ TCD ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 
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Phân Đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)  2 

    [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Đề nghị quan sát)  7 

    [ CTD ] Dữ liệu liên lạc  11 

    [{DG1}] Chẩn đoán  6 

    [{ --- bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

      [ TCD ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

      [{NTE}] Ghi chú và Nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

    }] --- kết thúc OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu SPECIMEN   

        SPM Mẫu vật  7 

    [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

        OBX 
Quan sát/Kết quả liên quan tới mẫu vật xét 

nghiệm  
 7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm ) 
 7 

    }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

      [{ --- bắt đầu CONTAINER   

          SAC Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

        [{ --- bắt đầu CONTAINER_OBSERVATION   

          OBX 
Quan sát/Đánh giá liên quan tới hộp chứa mẫu 

vật 
 7 

        [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát Hộp chứa mẫu 

vật) 
 7 

        }] --- kết thúc CONTAINER_OBSERVATION   

      }] --- kết thúc CONTAINER   

    }] --- kết thúc SPECIMEN   

    [{ --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

      [  --- bắt đầu PATIENT_PRIOR   

          PID Định danh bệnh nhân – kết quả Chỉ định trước  3 

         [PD1] 
Thông tin nhân khẩu học bổ sung – kết quả Chỉ 

định trước 
 3 

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

        [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

      ] --- kết thúc PATIENT_PRIOR   

      [  --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

          PV1 Bệnh nhân thăm khám – kết quả Chỉ định trước  3 
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Phân Đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

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

Kết quả Chỉ định trước 
 3 

        [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Bệnh nhân_Thăm 

khám_Trước) 
 7 

      ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

      [{AL1}] Thông tin về dị ứng - kêt quả Chỉ định trước  3 

      {  --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

        ORC Chỉ định chung – kết quả Chỉ định trước  4 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

        OBR Chi tiết Chỉ định – kết quả Chỉ định trước  4 

      [{NTE}] Ghi chú và nhận xét – kết quả Chỉ định trước  2 

      [{PRT}] Sự tham gia (dành cho CHỈ ĐỊNH_TRƯỚC)  7 

        [{ --- bắt đầu TIMING_PRIOR   

            TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

          [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

        }] --- kết thúc TIMING_PRIOR   

        {  --- bắt đầu OBSERVATION_PRIOR   

            OBX Quan sát/Kết quả - kết quả Chỉ định trước  7 

          [{PRT}] Sự tham gia (dành cho QUAN SÁT_TRƯỚC)  7 

          [{NTE}] Ghi chú và nhận xét - kết quả Chỉ định trước  2 

        } --- kết thúc OBSERVATION_PRIOR   

      } ---- kết thúc ORDER_PRIOR   

    }] -- kết thúc PRIOR_RESULT   

  ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

  [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

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

  [ BLG ] Phân đoạn lập hóa đơn       4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.4.7 ORL – bản tin phản hồi Chỉ định phòng xét nghiệm chung cho mọi bản tin 

OML (Sự kiện O22) 

Chức năng của bản tin này là để phản hồi lại một bản tin OML. Bản tin ORL là bản 

tin báo nhận ứng dụng dành cho bản tin OML. Xem Chương 2 để có thêm thông tin mô tả 

về mô hình báo nhận. 
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ORL^O22^ORL_O22: Bản tin báo nhận Chỉ định phòng xét nghiệm chung 

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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}] Ghi chú và nhận xét (cho phân đoạn tiêu đề bản tin)  2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   

   PID Định danh bệnh nhân  3 

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

  [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

  [{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

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

    [{ --- bắt đầu TIMING   

        TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

      [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

    }] --- kết thúc TIMING   

    [  --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

        OBR Chỉ định quan sát  4 

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

      [{ --- bắt đầu SPECIMEN   

          SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

        [{SAC}] Chi tiết hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

      }] --- kết thúc SPECIMEN   

    ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

  }] --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.8 OML – Chỉ định phòng xét nghiệm dành cho nhiều Chỉ định liên quan tới một 

mẫu vật xét nghiệm đơn nhất (sự kiện O33) 

Sự kiện kích hoạt dành cho bản tin này là bất cứ thay đổi nào trong Chỉ định phòng 

xét nghiệm. Những thay đổi như vậy bao gồm việc nộp Chỉ định mới, lệnh hủy bỏ, cập 

nhật, vv, khi nhiều Chỉ định kết hợp cùng với một mẫu xét nghiệm duy nhất được chứa 



Trang 30 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

trong nhiều hộp/thùng/lọ đựng mẫu vật xét nghiệm. Các bản tin OML có thể bắt đầu cùng 

với bên đặt chỉ định, bên thực hiện chỉ định hoặc bên thứ 3 liên quan.  

Điều này cho phép một bản tin tập trung quanh mẫu vật xét nghiệm cùng với nhiều 

Chỉ định trên mỗi mẫu vật xét nghiệm được nhóm lại bởi mẫu vật xét nghiệm ấy. 

Cấu trúc bản tin tiếp theo có thể được sử dụng dành cho việc giao tiếp giữa phòng 

xét nghiệm và những bản tin Chỉ định khác, cấu trúc này phải được sử dụng cho những 

bản tin tự động hóa trong phòng xét nghiệm, nơi mà bản tin Chỉ định thông tin về Mẫu vật 

xét nghiệm/hộp chứa để nhóm một số lượng các Chỉ định. 

Khi muốn chuyển một tư liệu hỗ trợ, ví dụ như CDA,  cùng với bản tin Chỉ định chi 

tiết, có thể truyền tải thông tin bằng cách sử dụng phân đoạn OBX kết hợp với một hay 

nhiều phân đoạn ORC, OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O"  Chỉ định 

Mô Tả Chi Tiết, hoặc bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 

 

OML^O33^OML_O33: Chỉ định phòng xét nghiệm – Bản tin Nhiều Chỉ định trên mỗi 

mẫu vật xét nghiệm 

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 }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu 

đề) 
 2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

   [{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh ID 

bệnh nhân)  
 2 

   [{ NK1 }] Thân nhân/Bên liên quan  3 

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu vật  7 

   [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

      OBX  Quan sát liên quan tới mẫu vật xét nghiệm   7 

    [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

   }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

   [{ SAC }] Hộp đựng mẫu vật xét nghiệm   13 

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

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

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/ Số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

            OBR Đề nghị quan sát  4 

         [  TCD  ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

         [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)    2 

         [{ PRT }] Sự tham gia (dành cho Đề nghị quan sát)  7 

         [{ DG1 }] Chẩn đoán  6 

         [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

               OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

            [  TCD  ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

            [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

         }] --- kết thúc OBSERVATION   

         [{  --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

            [   --- bắt đầu PATIENT_PRIOR   

                  PID Định danh bệnh nhân- kết quả Chỉ định trước  3 

                 [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung- kết quả Chỉ  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

định trước 

                [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Bệnh Nhân Trước)  7 

                [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

            ] --- kết thúc PATIENT_PRIOR   

            [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

                  PV1 Bệnh nhân thăm khám- kết quả Chỉ định trước  3 

               [  PV2  ] 
Thông tin bổ sung về bệnh nhân thăm khám- kết 

quả Chỉ định trước 
 3 

                [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Bệnh Nhân Thăm Khám 

Trước) 
 7 

            ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

            [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng - kết quả Chỉ định trước  3 

            {   --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

               ORC Chỉ định chung - kết quả Chỉ định trước  4 

             [{PRT}] Sự tham gia  7 

               OBR Chi tiết Chỉ định - kết quả Chỉ định trước  4 

            [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét - kết quả Chỉ định trước  2 

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

            [{  --- bắt đầu TIMING_PRIOR   

               TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

            }] --- kết thúc TIMING_PRIOR   

            {   --- bắt đầu OBSERVATION_PRIOR   

               OBX Quan sát/Kết quả- kết quả Chỉ định trước  7 

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

            [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét - kết quả Chỉ định trước  2 

            } --- kết thúc OBSERVATION_PRIOR   

            } --- kết thúc ORDER_PRIOR   

      }] --- kết thúc PRIOR_RESULT   

      ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

      [{ FT1 }] Giao dịch tài chính  6 

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

      [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

   } --- kết thúc ORDER   

} --- kết thúc SPECIMEN   
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4.4.9 ORL- Bản tin hồi đáp Chỉ định phòng xét nghiệm cho nhiều Chỉ định liên 

quan tới một mẫu vật duy nhất OML (sự kiện O34) 

Chức năng của bản tin này là để hồi đáp lại một bản tin OML khi sự kiện kích hoạt 

gốc tạo ra một bản tin OML với phân đoạn Nhóm Mẫu Vật Xét nghiệm phía trên phân 

đoạn ORC. Bản tin ORL là bản tin báo nhận ứng dụng cho bản tin OML. Xem chương 2 

để có thông tin mô tả về mô hình báo nhận. 

 

ORL^O34^ORL_O34: Bản tin báo nhận Chỉ định phòng xét nghiệm – Nhiều Chỉ định trên 

mỗi mẫu vật xét nghiệm  

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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}] Ghi chú và Nhận xét (dành cho Đoạn đầu)  2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

  {  --- bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

    [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

      OBX Sự quan sát liên quan tới mẫu vật xét nghiệm   7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

    }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

    [{SAC}] Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm    

    [{ --- bắt đầu ORDER   

        ORC Chỉ định chung  4 

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

      [{ --- bắt đầu TIMING   

          TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [  --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

          OBR Đề nghị quan sát  4 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

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

      ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

    }] --- kết thúc ORDER   

  } --- kết thúc SPECIMEN   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.10 OML - Chỉ định phòng xét nghiệm dành cho nhiều Chỉ định liên quan tới một 

hộp/vật/lọ chứa mẫu vật xét nghiệm đơn nhất (Sự kiện O35) 

Sự kiện kích hoạt dành cho bản tin này là bất cứ thay đổi nào trong Chỉ định phòng 

xét nghiệm. Những thay đổi như vậy bao gồm việc nộp Chỉ định mới, lệnh hủy bỏ, cập 

nhật, vv, khi nhiều Chỉ định kết hợp lại với một mẫu xét nghiệm duy nhất được chứa trong 

nhiều hộp/vật/thùng/lọ đựng mẫu vật xét nghiệm. Các bản tin OML có thể bắt đầu cùng 

với bên đặt chỉ định, bên thực hiện chỉ định hoặc bên thứ 3 liên quan.  

Điều này cho phép một bản tin tập trung quanh mẫu vật xét nghiệm với nhiều Chỉ 

định trên mỗi mẫu vật xét nghiệm được nhóm lại bởi mẫu vật xét nghiệm đó. 

Cấu trúc bản tin tiếp theo có thể được sử dụng trong việc giao tiếp giữa phòng xét 

nghiệm và những bản tin Chỉ định khác, cấu trúc bản tin này phải được sử dụng cho những 

bản tin tự động hóa trong phòng xét nghiệm, nơi bản tin Chỉ định thông tin về Mẫu 

vật/hộp chứa để nhóm một số lượng các Chỉ định. 

Trong mối quan hệ với các sự kiện kích hoạt O21, O33 và O35, bản tin/sự kiện kích 

hoạt này (O35) nên được sử dụng cho các Chỉ định phòng xét nghiệm có 1 hay nhiều mẫu 

vật với từ 1 tới nhiều hộp chứa và mỗi hộp chứa mẫu vật xét nghiệm lại có thể có 1 hay 

nhiều Chỉ định với một hay nhiều kết quả Chỉ định trước trên mỗi hộp chứa mẫu xét 

nghiệm.     

Khi muốn chuyển một tư liệu hỗ trợ cùng với bản tin Chỉ định chi tiết, ví dụ như 

CDA, có thể truyền tải thông tin sử dụng phân đoạn OBX kết hợp với một hay nhiều phân 

đoạn ORC, phân đoạn OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O"  Chỉ định 

Mô Tả Chi Tiết, hoặc sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 
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OML^O35^OML_O35: Bản tin chỉ định phòng xét nghiệm – Bản tin nhiều Chỉ định trên 

mỗi hộp chứa của mẫu vật 

Đoạn tin 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 }] Ghi chú và Nhận xét (dành 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 (dành cho Bệnh nhân)  7 

  [{ NTE }] Ghi chú và Nhận xét (dành cho Bệnh nhân)   2 

  [{ NK1 }] Thân nhân/Bên liên quan  3 

  [{ ARV }] 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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

  ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

  [{ --- bắt đầu INSURANCE   

       IN1 Bảo hiểm  6 

    [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm sổ sung  6 

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

hiểm 
 6 

  }] --- kết thúc INSURANCE   

  [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

  [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{ --- kết thúc SPECIMEN   

     SPM Mẫu vật  7 

  [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

     OBX Các quan sát liên quan tới mẫu vật xét nghiệm   7 

   [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

  }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

  {   --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

    SAC Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 
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Đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

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

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [   --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

            OBR Đề nghị quan sát  4 

         [  TCD  ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

         [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)    2 

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

         [{ DG1 }] Chẩn đoán  6 

         [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

               OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

            [  TCD  ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

            [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

         }] --- kết thúc OBSERVATION   

         [{  --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

            [ --- bắt đầu PATIENT_PRIOR   

                 PID Định danh bệnh nhân – kết quả Chỉ định trước  3 

               [ PD1 ] 
Thông tin nhân khẩu bổ sung – kết quả Chỉ định 

trước 
 3 

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

              [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

            ] --- kết thúc PATIENT_PRIOR   

            [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

                  PV1 Bệnh nhân thăm khám - kết quả trước  3 

               [  PV2  ] 
Thông tin bổ sung về bệnh nhân thăm khám – 

kết quả trước 
 3 

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

Trước) 
 7 

            ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

            [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng – kết quả Chỉ định trước  3 

            {   --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

               ORC Chỉ định chung – kết quả Chỉ định trước  4 

             [{PRT}] Sự tham gia  7 
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Đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

               OBR Chi tiết Chỉ định – kết quả Chỉ định trước  4 

               [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét– kết quả Chỉ định trước  2 

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

               [{  --- bắt đầu TIMING_PRIOR   

                     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

                  [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

               }] --- kết thúc TIMING_PRIOR   

               {   --- bắt đầu OBSERVATION_PRIOR   

                     OBX Quan sát/Kết quả– kết quả Chỉ định trước  7 

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

                  [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét – kết quả Chỉ định trước  2 

               } --- kết thúc OBSERVATION_PRIOR   

            } --- kết thúc ORDER_PRIOR   

         }] --- kết thúc PRIOR_RESULT   

      ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

      [{ FT1 }] Giao dịch tài chính  6 

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

      [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

    } --- kết thúc ORDER   

  } --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   

} --- kết thúc SPECIMEN   

 

4.4.11 ORL- Bản tin hồi đáp Chỉ định phòng xét nghiệm cho một hộp chứa mẫu vật 

xét nghiệm đơn nhất OML (Sự kiện O36) 

Chức năng của bản tin này là để phải hồi lại một bản tin OML khi sự kiện kích hoạt 

gốc tạo ra một bản tin OML với phân đoạn Nhóm Mẫu Vật Xét Nghiệm phía trên phân 

đoạn ORC. Bản tin ORL là bản tin báo nhận ứng dụng cho một bản tin OML. Xem 

chương 2 để có thông tin mô tả về mô hình báo nhận. 

ORL^O36^ORL_O36: Bản tin báo nhận Chỉ định phòng xét nghiệm - Nhiều Chỉ định trên 

một hộp chứa mẫu vật xét nghiệm  

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Bản tin báo nhận  2 

[{ERR}] Lỗi  2 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{SFT}] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu 

đề) 
 2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

  {  --- bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

      [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

         OBX Quan sát liên quan tới mẫu vật xét nghiệm   7 

        [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát liên quan tới 

mẫu vật xét nghiệm) 
 7 

      }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

    [{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Mẫu vật xét 

nghiệm) 
 2 

    {  --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

        SAC Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

      [{ --- bắt đầu ORDER   

          ORC Chỉ định chung  4 

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

        [{ --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

          [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

        }] --- kết thúc TIMING   

        [  --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

            OBR Đề nghị quan sát  4 

          [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Đề nghị quan sát)  7 

        ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

      }] --- kết thúc ORDER   

    } --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   

  } --- kết thúc SPECIMEN   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.12 OML - Chỉ định phòng xét nghiệm tập trung quanh việc vận chuyển mẫu vật 

xét nghiệm  (Sự kiện O39) 



Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. Trang 39 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Chức năng của bản tin này là để áp dụng một Chỉ định lên tất cả các mẫu vật xét 

nghiệm trong một lần vận chuyển hoặc một gói trong một lần vận chuyển. 

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ cùng với bản tin Chỉ định chi tiết, ví dụ như 

CDA, người ta có thể sử dụng phân đoạn OBX kết hợp với một hoặc nhiều phân đoạn 

ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" Chỉ Chỉ định mô tả chi tiết, 

hoặc sử dụng OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 

 

OML^O39^OML_O39: Bản tin Chỉ định phòng xét nghiệm tập trung quanh việc vận 

chuyển mẫu vật xét nghiệm  

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chức nhận xác thực người dùng  2 

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[  --- bắt đầu PATIENT   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

  [{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh bệnh 

nhân)  
 2 

  [{NK1}] Thân nhân/Bên liên quan  3 

  [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

  [  --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

      PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

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

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

  ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

  [{ --- bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm  6 

    [ IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

  }] --- kết thúc INSURANCE   

  [ GT1 ] Người bảo lãnh  6 

  [{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung  4 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

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

  [{ --- bắt đầu TIMING   

      TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

    [{TQ2}] Chuỗi trật tự   4 

  }] --- kết thúc TIMING   

  [  --- kết thúc PATIENT_VISIT   

      OBR Đề nghị quan sát  4 

    [ TCD ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)    2 

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

    [ CTD ] Dữ liệu liên lạc  11 

    [{DG1}] Chẩn đoán  6 

    [{ --- bắt đầu QUAN SÁT   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

      [ TCD ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

      [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

    }] --- kết thúc OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu SPECIMEN_SHIPMENT   

       SHP Phân đoạn vận chuyển vật mẫu xét nghiệm    

       [{ --- bắt đầu SHIPMENT_OBSERVATION   

          OBX  
Phân đoạn quan sát/kết quả (Thông tin vận 

chuyển bổ sung) 
  

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

       }] --- kết thúc SHIPMENT_OBSERVATION   

       { --- bắt đầu PACKAGE   

         PAC Phân đoạn đóng gói vận chuyển   

         [{ --- bắt đầu SPECIMEN_IN_PACKAGE   

            SPM Thông tin mẫu vật xét nghiệm   13.4.3 

            [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

                OBX  
Phân đoạn Quan sát/Kết quả (dành cho mẫu vật 

xét nghiệm) 
  

             [{ PRT }] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

            }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

            [{ 
--- bắt đầu 

SPECIMEN_CONTAINER_IN_PACKAGE 
  

                SAC Thông tin hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   7.4.3 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

                [{ --- bắt đầu CONTAINER_OBSERVATION   

                   OBX 
Phân đoạn Quan sát/Kết quả (dành cho Hộp chứa 

mẫu vật xét nghiệm) 
  

                 [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát hộp chứa mẫu 

vật xét nghiệm) 
 7 

                }] --- kết thúc CONTAINER_OBSERVATION   

            }] 
--- kết thúc 

SPECIMEN_CONTAINER_IN_PACKAGE 
  

         }] --- kết thúc SPECIMEN_IN_PACKAGE   

       } --- kết thúc PACKAGE   

    }] --- kết thúc SPECIMEN_SHIPMENT   

  ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

  [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

  [{CTI}] Định danh xét nghiệm lâm sàng  7 

  [ BLG ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.4.13 ORL – Bản tin phản hồi Chỉ định phòng xét nghiệm tập trung quanh việc vận 

chuyển mẫu vật cho bản tin OML việc vận chuyển mẫu vật (sự kiện O40) 

 Chức năng của bản tin này là để phản hồi lại một bản tin OML. Bản tin ORL là bản 

tin báo nhận ứng dụng cho bản tin OML. Xem Chương 2 để có thông tin mô tả về  mô 

hình báo nhận  

 

ORL^O40^ORL_O40: Bản tin báo nhận Chỉ định phòng thì nghiệm tập trung quanh việc 

vận chuyển mẫu vật  

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Bản tin báo nhận  2 

[{ERR}] Lỗi  2 

[{SFT}] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu 

đề) 
 2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

 [  --- bắt đầu PATIENT   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

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

    [{ --- bắt đầu TIMING   

        TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

      [{TQ2}] Chuỗi trật tự thời gian/số lượng  4 

    }] --- kết thúc TIMING   

    [  --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

        OBR Đề nghị quan sát  4 

      [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Đề nghị quan sát)  7 

      [{ --- bắt đầu SPECIMEN_SHIPMENT   

        SHP Vận chuyển mẫu vật   

        { --- bắt đầu PACKAGE   

          PAC Phân đoạn đóng gói vận chuyển   

          [{ --- bắt đầu SPECIMEN_IN_PACKAGE   

            SPM Thông tin mẫu vật xét nghiệm   13.4.3 

            [{ 
--- bắt đầu 

SPECIMEN_CONTAINER_IN_PACKAGE 
  

              SAC Thông tin hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   7.4.3 

            }] 
--- kết thúc 

SPECIMEN_CONTAINER_IN_PACKAGE 
  

          }] --- kết thúc SPECIMEN_IN_PACKAGE   

        } --- kết thúc PACKAGE   

      }] --- kết thúc SPECIMEN_SHIPMENT   

    ] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

  }] --- kết thúc ORDER   

 ] --- kết thúc PATIENT   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.14 OMI – Bản tin chỉ định chẩn đoán hình ảnh (Sự kiện O23) 

Bản tin này được sử dụng dành cho việc giao tiếp giữa các hệ thống thông tin liên 

quan tới việc hoàn thành Chỉ định hướng đến khoa chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như hệ thống 

thông tin X-quang (RIS) hay một hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh (PACS). Với mục 
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đích của những cuộc thảo luận tiếp theo sau đây, các hệ thống này sẽ được định danh là 

Những hệ thống thông tin về khoa chẩn đoán hình ảnh (IDIS). Thông tin chứa đựng trong 

phân đoạn kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh (phân đoạn IPC) cho phép nhiều IDIS 

chia sẻ những nội dung của trong bối cảnh của các nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh hoặc 

các ca chẩn đoán hình ảnh (bộ thu thập các hình ảnh được chụp, xử lí, lưu trữ và diễn giải) 

trong các nhiệm vụ Quản lý hình ảnh y khoa. 

Chỉ định dành cho dịch vụ chụp phim được trao đổi giữa những Hệ thống/Cá nhân 

đặt Chỉ định (ví dụ như hệ thống Nhập Chỉ định) và hệ thống/cá nhân thực hiện Chỉ định 

(ví dụ như RIS). Trong môi trường của khoa chẩn đoán hình ảnh, bên thực hiện Chỉ định 

cũng xác định một bộ bao gồm các thủ tục (nghiên cứu) và các thủ tục con (những bước 

trong thủ tục) được tiến hành thực hiện trong quá trình hoàn thành Chỉ định. Mỗi thủ tục 

con được xử lí bằng cách sử dụng một thiết bị duy nhất (trạm). Bên thực hiện Chỉ định sẽ 

xác định loại thiết bị cần dùng, có thể là một hoặc một nhóm thiết bị (ví dụ được xác định 

bởi vị trí địa lí) mà một trong số đó sẽ được sử dụng để thực hiện các bước thủ tục. Vì vậy, 

hệ thống này thực hiện một phần trong việc quản lí qui trình làm việc của khoa. 

Một hệ thống thông tin khác trong khoa có thể quản lý lưu trữ và phân phối hình 

ảnh bên trong khoa, cũng như cung cấp chúng cho tổ chức doanh nghiệp.  Hệ thống này sẽ 

phải hoạt động bên trong một môi trường giống như hệ thống quản lí qui trình làm việc. 

Môi trường này gồm có các định danh, nội dung của Chỉ định, chi tiết các thủ tục và chi 

tiết các bước của thủ tục được tiến hành để đáp ứng Chỉ định đặc biệt đó.  

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ đi kèm bản tin Chỉ định chi tiết, ví dụ như 

CDA, có thể chuyển tài liệu đó bằng phân đoạn OBX liên kết với một hay nhiều phân 

đoạn ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" chỉ mô tả Chi tiết Chỉ 

định, hoặc sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 

Theo dự định mong muốn, bản tin OMI sẽ được sử dụng một cách thông thường 

trong việc trao đổi giữa IDIS như đã mô tả ở hình 4.1 
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Hình 4-1 – Sử dụng bản tin OMI 

Hệ thống

Nhập Chỉ định
Tổ chức

Hệ thống

Thông tin Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Hệ thống

Thông tin Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Phương thức chụp 

chiếu ảnh y khoa

(Thiết bị)

Phương thức chụp 

chiếu ảnh y khoa

(Thiết bị)

Phương thức chụp 

chiếu ảnh y khoa

(Thiết bị)

Sử dụng 

bản tin OMI

 

OMI^O23^OMI_O23: Bản tin chỉ định chẩn đoán hình ảnh 

Đoạn tin 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

     [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh ID bệnh 

nhân)  
 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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   
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Đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      OBR Quan sát  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)    2 

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

   [  CTD  ] Dữ liệu liên lạc  11 

   [{ DG1 }] Chẩn đoán  6 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   {  IPC  } Kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.4.15 ORI – Bản tin hồi đáp Chỉ định chẩn đoán hình ảnh cho mọi bản tin OMI (Sự 

kiện 024) 

 Chức năng của bản tin này là để phản hồi lại một bản tin OMI. Bản tin ORI là một 

bản tin báo nhận ứng dụng cho một bản tin OMI. Xem chương 2 để có thêm thông tin mô 

tả về mô hình báo nhận 

ORI^O24^ORI_O24: Bản tin báo nhận Chỉ định chẩn đoán hình ảnh 

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Bản tin báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

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

thái 
Chương 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu 

đề) 
 2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh ID 

bệnh nhân) 
 2 

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

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

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

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

         OBR Quan sát  4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho)  2 

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

      {  IPC  } Kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh  4 

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.16 OPL – Bản tin Chỉ định phòng xét nghiệm dựa trên dân cư/địa điểm (Sự kiện 

O37) 

Bản tin này hỗ trợ trường hợp sử dụng của việc nộp mẫu vật xét nghiệm ở cấp độ 

trường dữ liệu và dữ liệu Chỉ định cho các phòng xét nghiệm chẩn đoán 

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ, ví dụ như CDA, cùng với bản tin Chỉ định chi 

tiết, có thể chuyển tài liệu đó bằng phân đoạn OBX kết hợp với  một hoặc nhiều phân đoạn 

ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" chỉ Chỉ định mô tả chi tiết, 

hoặc sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 
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OPL^O37^OPL_O37: Bản tin Chỉ định phòng xét nghiệm dựa trên dân cư/địa điểm 

Phân đoạn tin Miêu 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}] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

{ PRT } Sự tham gia  7 

[  --- bắt đầu GUARANTOR   

    GT1 Người bảo lãnh  6 

  [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người bảo lãnh)  2 

] --- kết thúc GUARANTOR   

{  --- bắt đầu ORDER   

  { NK1 } Thân nhân/Bên liên quan  3 

  [  --- bắt đầu PATIENT   

      PID Bệnh nhân  3 

    [ PD1 ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung của Bệnh nhân  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

    [{ --- bắt đầu OBSERVATIONS_ON_PATIENT   

      OBX Quan sát trên Bệnh nhân  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Quan sát trên Bệnh nhân)  7 

    }] --- kết thúc OBSERVATIONS_ON_PATIENT   

    [{ --- bắt đầu INSURANCE   

        IN1 Bảo hiểm  6 

      [ IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung   6 

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

    }] --- kết thúc INSURANCE   

    [{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

  ] --- kết thúc PATIENT   

  {  --- bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

     [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

        OBX 
Quan sát/Kết quả liên quan đến mẫu vật xét 

nghiệm  
 7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

     }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu CONTAINER   

        SAC Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 
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Phân đoạn tin Miêu tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      [{ --- bắt đầu CONTAINER_OBSERVATION   

        OBX 
Quan sát/Kết quả liên quan đến hộp chứa mẫu xét 

nghiệm  
 7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát hộp chứa mẫu xét 

nghiệm) 
 7 

      }] --- kết thúc CONTAINER_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc CONTAINER   

    {  --- bắt đầu OBSERVATION REQUEST   

        ORC Chỉ định chung  4 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

        OBR Chỉ định quan sát  4 

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

      [{ --- bắt đầu TIMING   

          TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [ TCD ] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

      [{DG1}] Chẩn đoán  6 

      [{ --- bắt đầu ORDER_RELATED_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả liên quan tới Chỉ định  7 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Chỉ định liên quan tới Quan 

sát) 
 7 

      }] --- kết thúc ORDER_RELATED_OBSERVATION   

    } --- kết thúc OBSERVATION REQUEST   

  } --- kết thúc SPECIMEN   

  [  --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

  { NK1 } Thân nhân/Bên liên quan  3 

    [  --- bắt đầu PATIENT PRIOR   

        PID Bệnh nhân  3 

       [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung của Bệnh nhân  3 

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

      [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

    ] --- kết thúc PATIENT PRIOR   

    [  --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

        PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

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

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Bệnh nhân Thăm khám 

Trước) 
 7 
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Phân đoạn tin Miêu tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

    [ AL1 ] Thông tin về dị ứng của Bệnh nhân  3 

    {  --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

        OBR Đề nghị quan sát  4 

      [ ORC ] Chỉ định chung  4 

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

      [  --- bắt đầu TIMING   

          TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{TQ2}] Quan hệ Thời gian/Số lượng  4 

      ] --- kết thúc TIMING   

      { --- bắt đầu OBSERVATION_RESULT_GROUP   

        OBX  Quan sát/Kết quả dành cho chỉ định trước  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Quan sát/kết quả)  7 

      } --- kết thúc OBSERVATION_RESULT_GROUP   

    } --- kết thúc ORDER_PRIOR   

  ] --- kết thúc PRIOR_RESULT   

  [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

  [{CTI}] Chứng nhận thử nghiệm lâm sàng  7 

  [ BLG ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

Cấu trúc này diễn tả cách thức hoạt động của phần lớn các Chỉ định được đưa tới 

các phòng xét nghiệm thú y. Một hệ thống phân cấp nhiều tầng, trong đó một cá nhân đơn 

lẻ (thường là một bác sĩ thú y hoặc chủ sở hữu của cơ sở sản xuất) đưa vào một hay nhiều 

mẫu vật xét nghiệm của một hay nhiều sinh vật/động vật hoặc thực thể không sống, chẳng 

hạn như các mẫu vật xét nghiệm từ môi trường hay thức ăn, vv. Thông thường có nhiều  

thành viên liên quan được tham chiếu cho từng tập Chỉ định, các gói này giải thích sự cần 

thiết của phân đoạn lặp PRT. Trong số đó, có những cá nhân là công chức phụ trách quản lí 

việc xét nghiệm trên động vật hoặc nhóm động vật, tổ chức cha, vv. Việc nộp theo nhóm 

các mẫu vật xét nghiệm từ nhiều động vật mang bệnh đòi hỏi những Chỉ định liên quan tới 

cả các mẫu xét nghiệm động vật lẫn phi động vật đều phải được đáp ứng. Cấu trúc cơ bản 

của vấn đề quan tâm như sau: 

{[PID] 

[{ARV}] 

     {SPM 

        {ORC 
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          OBR} 

      } 

} 

Cấu trúc này cho phép nhiều mẫu vật bắt nguồn từ cả động vật lẫn phi động vật đều 

có nhiều Chỉ định liên kết với chúng. Đây là một quá trình thường thấy trong việc thu thập 

các mẫu vật ở cấp trường dữ liệu từ dân cư hoặc môi trường. 

 

4.4.17 OPR – Bản tin báo nhận Chỉ định phòng xét nghiệm dựa trên dân cư/địa điểm 

(Sự kiện O38) 

Chức năng của bản tin này là để hồi đáp lại một bản tin OPL. Bản tin OPR là bản 

tin báo nhận ứng dụng cho bản tin OPL. Xem chương 2 để có thông tin  mô tả về mô hình 

báo nhận. 

Ghi chú: Dựa trên các mẫu bản tin/bản tin báo nhận chung, người ta mong muốn 

dạng bản tin này sẽ là ORP. Tuy nhiên, khi dạng bản tin này được đưa ra, bản tin ORP đã 

được sử dụng để Báo nhận Chỉ định dược phẩm/điều trị.  

 

OPR^O38^OPR_O38: Bản tin báo nhận Chỉ định phòng xét nghiệm dựa trên 

dân cư/địa điểm 

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

  { --- bắt đầu ORDER   

    {NK1} Thân nhân  3 

    [PID] Định danh bệnh nhân  3 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

    [{   --- bắt đầu SPECIMEN   

       SPM Mẫu vật xét nghiệm   7 

       [{ --- bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

          OBX Quan sát liên quan tới mẫu vật xét nghiệm   7 
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Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Quan sát mẫu vật xét 

nghiệm) 
 7 

       }] --- kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

       [{ SAC }] Hộp chứa mẫu vật xét nghiệm   13 

       [{   --- bắt đầu OBSERVATION_REQUEST   

          ORC Chỉ định chung  4 

        [{PRT}] Sự tham gia  7 

          OBR Đề nghị quan sát  4 

        [{PRT}] Sự tham gia (dành cho Đề nghị quan sát)  7 

       }] --- kết thúc OBSERVATION_REQUEST   

       [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

       }] --- kết thúc TIMING   

    }] --- kết thúc SPECIMEN   

  } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.4.18 OSU – Cập nhật tình trạng Chỉ định (Sự kiện O41)  

Bản tin này được sử dụng để tạo lên những cập nhật tình trạng Chỉ định đơn giản 

cho bất kì dạng Chỉ định nào khi phân đoạn ORC đủ điều kiện để trao đổi các định danh 

Chỉ định và không có dữ liệu nào khác bị thay đổi. Điều này đặc biệt cần thiết khi cập nhật 

tình trạng không phải là một phần của các bản tin báo nhận Chỉ định, ví dụ như khi một 

bản tin tình trạng diễn ra vào 2 ngày sau đó . 

OSU^O41^OSU_O41: Bản tin cập nhật tình trạng Chỉ định 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[  PID  ] Định danh bệnh nhân  3 

[{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

{ --- bắt đầu ORDER STATUS   

   ORC Chỉ định chung  4 

  [{ PRT }] Sự tham gia  7 

} --- kết thúc ORDER STATUS   

 

4.4.19 OMQ – Bản Tin Chỉ định Chung với Dung Lượng Tài Liệu (Sự kiện O42) 

Mục đích của bản tin này là cho phép sự trao đổi các Chỉ định bằng cách sử dụng 

một dạng tài liệu CDA để truyền tải nội dung của Chỉ định (ví dụ như đơn thuốc, xét 

nghiệm, vv. ) trong khi cơ sở hạ tầng của bản tin cho phép quản lí trạng thái một cách phù 

hợp. 

Cần lưu ý rằng, trừ khi các Chỉ định trao đổi ở cấp độ các xét nghiệm riêng lẻ tách 

biệt/dược phẩm/qui trình thủ tục/vv, còn ở các trường hợp khác, quản lí cấp cao nhất chỉ 

thực hiện ở mức độ nhóm, giống như tất cả các thành phần khác trong tài liệu. Cũng cần 

chú ý rằng việc định danh các thành phần riêng rẽ chỉ có thể thực hiện được nếu dữ liệu 

CDA chứa các định danh thích hợp và các số hiệu Chỉ định trong phân đoạn ORC làm việc 

hiệu quả với vai trò là một số hiệu nhóm.  

Khi nhà quản lí dữ liệu chỉ định bắt đầu một Chỉ định mới bằng cách sử dụng bản 

tin này, thì tất cả các bản tin quản lí trạng thái tiếp theo phải tiếp tục hoạt động ở mức tài 

tiệu đó và hủy bỏ quản lí trạng thái ở cấp chi tiết. 

Khi muốn chuyển một tài liệu hỗ trợ, ví dụ như CDA, đi kèm với bản tin Chỉ định 

chi tiết, có thể chuyển tài liệu đó bằng phân đoạn OBX liên kết với một hay nhiều phân 

đoạn ORC/OBR bằng cách sử dụng trường dữ liệu OBX-11 = "O" Chỉ mô tả Chi tiết Chỉ 

định, hoặc sử dụng trường dữ liệu OBX-2 = "ED" hoặc "RP". 

 

OMQ^O42^OMQ_O42: Bản tin Chỉ định chung với dung lượng tài liệu 

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}] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

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

thái 
Chương 

    PID Định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

  [{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh ID bệnh 

nhân)  
 2 

  [{NK1}] Thân nhân/Bên liên quan  3 

  [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

  ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

  [{ --- bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm  6 

    [ IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

  }] --- kết thúc INSURANCE   

  [ GT1 ] Người bảo lãnh  6 

  [{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu ORDER   

   ORC Chỉ định chung  4 

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

   OBX Quan sát có chứa tài liệu  7 

   [{PRT}] Sự tham gia  7 

   TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

   [ CTD ] Dữ liệu liên lạc  11 

   [{DG1}] Chẩn đoán  6 

   [{ --- bắt đầu OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

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

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)   2 

   }] --- kết thúc OBSERVATIOIN   

   [{ --- bắt đầu PRIOR_RESULT   

     [ --- bắt đầu PATIENT_PRIOR   

        PID Định danh bệnh nhân  – kết quả Chỉ định trước  3 

      [PD1] 
Thông tin nhân khẩu học bổ sung – kết quả Chỉ 

định trước 
 3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

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

      [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

    ] --- kết thúc PATIENT_PRIOR   

    [  --- bắt đầu PATIENT_VISIT_PRIOR   

        PV1 Bệnh nhân thăm khám – kết quả Chỉ định trước  3 

      [ PV2 ] 
Thông tin bổ sung về bệnh nhân thăm khám – kết 

quả Chỉ định trước 
 3 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Bệnh nhân Thăm khám 

Trước) 
 7 

    ] --- kết thúc PATIENT_VISIT_PRIOR   

    [{AL1}] Thông tin về dị ứng – kết quả Chỉ định trước  3 

    {  --- bắt đầu ORDER_PRIOR   

      ORC Chỉ định chung – kết quả Chỉ định trước  4 

       [{PRT}] Sự tham gia  7 

        OBR Chi tiết Chỉ định – kết quả Chỉ định trước  4 

      [{ --- bắt đầu TIMING_PRIOR   

          TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

        [{TQ2}] Chuỗi trật tự Thời gian/Số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING_PRIOR   

      [{NTE}] Ghi chú và nhận xét – kết quả Chỉ định trước  2 

      [{PRT}] 
Sự tham gia (dành cho Chỉ định Trước)– kết quả 

Chỉ định trước 
 7 

      [ CTD ] Dữ liệu liên lạc – kết quả Chỉ định trước  10 

      {  --- bắt đầu OBSERVATION_PRIOR   

          OBX Quan sát/Kết quả – kết quả Chỉ định trước  7 

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

        [{NTE}] Ghi chú và nhận xét – kết quả Chỉ định trước  2 

      } --- kết thúc OBSERVATION_PRIOR   

    } --- kết thúc ORDER_PRIOR   

  }] --- kết thúc PRIOR_RESULT   

  [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

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

  [ BLG ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.4.20 ORX – Bản tin Chỉ định chung với bản tin báo nhận dung lượng tài liệu (Sự 

kiện O43) 
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 Chức năng của bản tin này là để phản hồi lại một bản tin OMQ. Bản tin ORX là 

bản tin báo nhận ứng dụng cho bản tin OMQ. Xem Chương 2 để có thêm thông tin mô tả 

về  mô hình báo nhận. 

Trong bản tin ORX, các phân đoạn PID và ORC có thuộc tính tùy chọn, đặc biệt là 

trong trường hợp phản hồi lỗi. Tuy nhiên, phân đoạn ORC luôn luôn có thuộc tính bắt 

buộc trong bản tin ORD khi phân đoạn OBR xuất hiện. Ví dụ, một bản tin phản hồi ORD 

có thể chỉ chứa phân đoạn MSH và MSA. 

Chức năng của cả hai bản tin OMQ và ORX (ví dụ: chức năng hủy bỏ, chức năng 

Chỉ định mới) được xác định bởi giá trị trong trường dữ liệu ORC-1- kiểm soát Chỉ định 

(Xem bảng về những giá trị kiểm soát Chỉ định để có được danh sách đầy đủ) 

 

ORX^O43^ORX_O43: Bản tin Chỉ định chung cùng với Bản tin Phản hồi 

Dung lượng tài liệu 

Phân đoạn tin Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Bản tin báo nhận  2 

[{ERR}] Lỗi  2 

[{SFT}] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[  --- bắt đầu RESPONSE   

  [ --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

    [{NTE}] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh ID bệnh 

nhân) 
 2 

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

    [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

  ] --- kết thúc PATIENT   

  {  --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{ PRT }] Sự tham gia  7 

      TXA    

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

  } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   



Trang 56 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

4.5 CÁC PHÂN ĐOẠN THÔNG TIN CHUNG 

Các phân đoạn thông tin sau đây (phân đoạn ORC và BLG) được dùng chung cho 

rất nhiều bản tin Chỉ định. 

4.5.1 ORC – Phân đoạn Chỉ định Chung 

Phân đoạn Chỉ định Chung (ORC) được sử dụng để chuyển các trường dữ liệu 

chung cho tất cả các Chỉ định (toàn bộ các dạng dịch vụ được yêu cầu) 

Có một vài sự trùng lặp trong các trường dữ liệu của phân đoạn ORC và trong các 

phân đoạn về chi tiết Chỉ định. Những sự trùng lặp đó được mô tả trong các phần tiếp 

theo. 

 

HL7 Bảng thuộc tính – ORC – Chỉ định chung 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/

Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1 2..2  ID R  0119 00215 Kiểm soát Chỉ định 

2   EI C   00216 Số hiệu bên đặt chỉ định 

3   EI C   00217 Số hiệu bên thực hiện chỉ định 

4   EIP O   00218 Số hiệu nhóm đặt chỉ định 

5 1..2  ID O  0038 00219 Trạng thái Chỉ định 

6 1..1  ID O  0121 00220 Cờ hiệu hồi đáp 

7    W Y   Thời gian/Số lượng 

8   EIP O   00222 Chỉ định cha 

9   DTM O   00223 Ngày/thời gian của giao dịch 

10   XCN B Y  00224 Người nhập 

11   XCN B Y  00225 Người xác minh/xác nhận 

12   XCN B Y  00226 Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định 

13   PL O   00227 Địa điểm của người nhập 

14   XTN O Y/2  00228 Số điện thoại để gọi lại 

15   DTM O   00229 Ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định 

16   CWE O  9999 00230 Lí do mã kiểm soát Chỉ định 

17   CWE B  9999 00231 Tổ chức nhập 

18   CWE B  9999 00232 Thiết bị nhập 

19   XCN B Y  00233 Hành động bởi 

20   CWE O  0339 01310 Mã thông báo trước cho người thụ hưởng 

21   XON B Y  01311 Tên cơ sở y tế chỉ dịnh 

22   XAD B Y  01312 Địa chỉ cơ sở y tế chỉ định 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/

Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

23   XTN B Y  01313 Số điện thoại cơ sở y tế chỉ định 

24   XAD B Y  01314 Địa chỉ nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ dịnh 

25   CWE O  9999 01473 Phần điều chỉnh trạng thái Chỉ định 

26   CWE C  0552 01641 
Lí do hủy thông báo trước cho người thụ 

hưởng 

27   DTM O   01642 
Ngày/giờ dự kiến sẵn sàng của bên thực 

hiện Chỉ định 

28   CWE O  0177 00615 Mã mức độ bảo mật/độ mật 

29   CWE O  0482 01643 Loại Chỉ định 

30   CNE O  0483 01644 Phương thức xác thực người nhập 

31   CWE B   02287 Định danh dịch vụ phổ biến cha 

32   DT O   02301 
Ngày thông báo trước cho người thụ 

hưởng 

33   CX O Y  03300 Số hiệu của bên đặt Chỉ định thay thế 

34   CWE O Y 0934 03387 Hồ sơ luồng công việc chỉ định 

 

Các lưu ý cách sử dụng Phân đoạn ORC: 

a) Nhóm chỉ định của bên đặt Chỉ định  

Tiêu Chuẩn hỗ trợ một cơ chế để tập hợp một số Chỉ định lại thành một nhóm. Gần 

như toàn bộ nhóm này được sử dụng nhằm đại diện cho một “phiên Chỉ định” của 

một bệnh nhân duy nhất. Một trường hợp sử dụng phổ biến thường thấy là việc 

nhóm các dụng cụ và xét nghiệm trong phòng xét nghiệm được chỉ định cùng với 

nhau trong trường hợp bác sĩ Chỉ định chúng cho một bệnh nhân với mục tiêu chẩn 

đoán thông thường (ví dụ như: xét nghiệm máu trước phẫu thuật, theo dõi bệnh tiểu 

đường, vv) 

Nhóm chỉ định là một danh sách bao gồm các Chỉ định (các phân đoạn ORC) kết 

hợp với trường dữ liệu ORC-4-Số hiệu nhóm đặt chỉ định. Nhóm được thành lập 

khi người đặt chỉ định cung cấp một số hiệu nhóm chỉ định của bên đặt chỉ định với 

Chỉ định gốc, hoặc khi người thực hiện Chỉ định liên kết với nhóm chỉ định và cung 

cấp một số hiệu nhóm chỉ định của bên thực hiện Chỉ định với Chỉ định đã tiếp 

nhận. Nhóm chỉ định có thể được định danh bởi ứng dụng đặt chỉ định, hoặc bởi 

ứng dụng thực hiện Chỉ định hoặc cả hai ứng dụng. Nhóm chỉ định bao gồm tất cả 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70552
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70177
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70482
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70483
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70934


Trang 58 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

các phân đoạn ORC và các phân đoạn chi tiết Chỉ định có chung một số hiệu nhóm 

của bên đặt Chỉ định, hoặc sử dụng số/cơ chế được gán số. Các Chỉ định có thể bị 

loại bỏ khỏi nhóm bằng cách sử dụng lệnh hủy bỏ, hoặc được thêm vào nhóm bằng 

cách sử dụng cơ chế thay thế hay cơ chế cha - con.  Tuy nhiên, các Chỉ định mới 

không được phép thêm vào nhóm.  

b)  Các trường dữ liệu trùng lặp 

Phân đoạn ORC hướng tới định nghĩa một cách thống nhất về các trường dữ liệu 

chung cho tất cả những Chỉ định (đề nghị các dịch vụ). Một vài trường dữ liệu 

của phân đoạn ORC bị trùng lặp trong một vài phân đoạn chi tiết Chỉ định (ví dụ 

như phân đoạn OBR, RXO). Ví dụ, trường dữ liệu ORC-2-Số hiệu Chỉ định của 

bên đặt Chỉ định có cùng ý nghĩa và mục đích với trường dữ liệu OBR-2-Số hiệu 

Chỉ định của bên đặt chỉ định. Điều này làm tăng khả năng tương thích so với 

các phiên bản trước và tiêu chuẩn ASTM. 

Qui định cho việc sử dụng các trường dữ liệu này là giá trị phải xuất hiện trong 

phân đoạn chi tiết chỉ định nếu nó không xuất hiện trong phân đoạn ORC. Tuy 

nhiên, nó khuyến khích việc chuyển giá trị của trường dữ liệu vào cả 2 địa điểm 

trên nhằm tránh tình trạng nhầm lẫn 

c)  Cha/con – hủy bỏ, giữ, ngừng 

Trong quá trình truyền tải một yêu cầu để hủy bỏ, giữ lại hoặc ngừng một Chỉ định 

cha, yêu cầu hướng tới việc áp dụng lặp đi lặp lại các Chỉ định cha và tất cả các Chỉ 

định con liên quan 

Ví dụ: 

1) Một ứng dụng EKG nhận được một Chỉ định thực hiện 3 EKG trong các 

buổi sáng liên tiếp. 

2) Ứng dụng EKG tạo ra 3 Chỉ định con, mỗi chỉ định cho một EKG được 

yêu cầu 

3) EKG cho ngày thứ nhất được thực hiện khi một đề nghị được tiếp nhận để 

hủy bỏ chỉ định cha ban đầu (Chỉ định cha vẫn chưa bị hủy bỏ) 

4) Các Chỉ định con còn lại chưa được thực hiện bị hủy bỏ giống như kết 

quả của Chỉ định.  

4.5.1.1 Các Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn ORC 

4.5.1.2 ORC-1   Kiểm soát Chỉ định (ID)   00215 



Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. Trang 59 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là để xác định chức năng của phân đoạn Chỉ định. 

Tham khảo Bảng  0119 của HL7 – Mã kiểm soát Chỉ định ở Chương 2C, các Bảng mã, để 

xem những giá trị đầu vào hợp lệ. Tùy thuộc vào từng bản tin, hoạt động của mã kiểm soát 

có thể liên quan tới một Chỉ định hay một dịch vụ riêng lẻ. Ví dụ, mã CA trong bản tin 

OMP là để hủy bỏ Chỉ định. Mã CA trong bản tin RDS cũng tương tự như vậy, dùng để 

hủy bỏ việc cấp phát (ví dụ, thuốc). Những chú thích rất chi tiết nằm ở phần cuối của mục 

này. 

Trường dữ liệu này có thể được coi là định danh “sự kiện kích hoạt” cho các Chỉ 

định. Các mã thuộc vào 3 phân loại sau đây: 

a) Sự kiện Yêu cầu – những mã như “NW” (chỉ định mới) hay “OD” (chỉ định 

bị hủy bỏ) được sử dụng để bắt đầu một sự kiện 

b) Sự kiện báo nhận - những mã như “OK” (sự kiện được chấp nhận) hay “CR” 

(đã hủy bỏ theo yêu cầu) được sử dụng để phản hồi sự kiện Yêu cầu. 

c) Sự kiện thông báo – những mã như “OC” (chỉ định bị hủy bỏ) hay “OD” (chỉ 

định bị ngừng) được sử dụng để thông báo cho các ứng dụng khác chứa một 

sự kiện đã tiến hành.  Phản hổi cho ứng dụng là không cần thiết. 

Các mã Sự kiện Yêu cầu được sử dụng để khởi tạo một sự kiện dự kiến. Các mã Sự 

kiện báo nhận được sử dụng để phản hồi cho một ứng dụng đã yêu cầu sự kiện. Các mã Sự 

kiện thông báo được sử dụng để thông báo cho ứng dụng khác rằng, nghĩa là, ứng dụng 

thực hiện chỉ định thực hiện một vài hoạt động về Chỉ định của ứng dụng khác, ví dụ, ứng 

dụng đặt Chỉ định cần để biết. 

Ứng dụng thực hiện Chỉ định, ứng dụng đặt Chỉ định hay các ứng dụng khác sử 

dụng những loại sự kiện kích hoạt như Chỉ định sự kiện, báo nhận sự kiện và thông báo sự 

kiện thay thế cho nhau. Tuy nhiên, một số mã kiểm soát Chỉ định nhất định có thể chỉ bắt 

nguồn từ ứng dụng thực hiện Chỉ định (ví dụ như CR), một số khác lại chỉ có thể bắt 

nguồn từ ứng dụng đặt chỉ định (ví dụ như CA). 

Tham khảo bảng  Bảng 0119 của HL7 – Mã kiểm soát Chỉ định  trong Chương 2C, 

các Bảng mã.  

4.5.1.3 ORC-2   Số chỉ định của ứng dụng đặt Chỉ định   (EI)   00216 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là số hiệu (mã số) chỉ định của ứng dụng đặt chỉ 

định.  

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70119
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Trường dữ liệu này là một trường hợp của loại dữ liệu Định danh thực thể (xem 

mục 2.A 28, “EI - định danh thực thể”). Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự 

nhằm xác định Chỉ định riêng lẻ (phân đoạn ORC kết hợp với phân đoạn chi tiết Chỉ định). 

Nó được gán bởi ứng dụng đặt Chỉ định (ứng dụng đặt chỉ định). Chuỗi ký tự này xác định 

một Chỉ định duy nhất cần tìm giữa tất cả các Chỉ định khác trong một ứng dụng đặt Chỉ 

định cụ thể. Thành phần dữ liệu thứ hai tới thứ tư bao gồm ID ứng dụng đặt Chỉ định cùng 

định dạng với loại dữ liệu HD (Mục 2.A.36, “ HD – Định danh phân cấp”). Thành phần dữ 

liệu thứ 2, ID không gian tên, là một giá trị được mã hóa do người dùng định nghĩa được 

kết hợp duy nhất với một ứng dụng. Giới hạn 6 kí tự tuy không bắt buộc nhưng được 

khuyến khích. Một cơ quan hay một nhóm cho trước trong các cơ quan/tổ chức có liên hệ 

mật thiết với nhau nên thành lập một danh sách các ứng dụng duy nhất có tiềm năng trở 

thành ứng dụng đặt Chỉ định hoặc thực hiện Chỉ định, rồi gán cho chúng các ID ứng dụng 

duy nhất. Các thành phần dữ liệu này được tách ra bởi những ký tự phân cách thành phần 

dữ liệu ‘^’ của trường dữ liệu.   

Có 3 trường hợp mà ứng dụng đặt Chỉ định đúng trở nên tùy tiện (mất đi tính duy 

nhất): 

a) Trong  giá trị của trường dữ liệu ORC-1 kiểm soát Chỉ định là RO, kéo theo sự 

thay thế RU. 

b) Trong giá trị của trường dữ liệu ORC-1 kiểm soát Chỉ định là HC (Chỉ định 

con); và 

c) Trong  giá trị của trường dữ liệu ORC-1 kiểm soát Chỉ định là SN (gửi số hiệu). 

Xem bảng chú thích của trường dữ liệu ORC-1 Kiểm soát Chỉ định để có thêm 

thông tin chi tiết về quá trình trường dữ liệu ORC-2 Số chỉ định của bên đặt Chỉ định được 

gán giá trị. 

Danh sách ID ứng dụng là một trong những danh sách từ điển tổng thể của tổ chức, 

được mô tả chi tiết trong Chương 8. Khi các ứng dụng bên thứ 3 (nằm ngoài ứng dụng đặt 

Chỉ định và thực hiện Chỉ định của một chỉ định) có thể gửi và nhận bản tin ORM và 

ORR, ID ứng dụng đặt Chỉ định trong trường dữ liệu này có thể không giống như bất kì 

ứng dụng gửi – nhận nào trong hệ thống (được xác định trong  phân đoạn MSH) 

Điều kiện khiến trường dữ liệu này trở nên bắt buộc chia làm 2 trường hợp. Trường 

hợp 1, dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-2 và trường dữ liệu OBR-2 theo lô-gic đều là 

định danh của ứng dụng đặt Chỉ định. Trường hợp 2, dữ liệu trong cả trường dữ liệu ORC-

3 và trường dữ liệu OBR-3 theo lô-gic đều là định danh của ứng dụng thực hiện Chỉ định.  
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Từ đó, mỗi bản tin đều phải có định danh của ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng 

thực hiện Chỉ định, ngoại trừ mã kiểm soát việc “gửi số hiệu” vì mục đích mã này Chỉ 

định một định danh của ứng dụng đặt Chỉ định. 

Nếu cả hai trường dữ liệu ORC và OBR cùng xuất hiện trong cùng một bản tin, thì 

chỉ có một phân đoạn duy nhất được chứa các giá trị. Lưu ý rằng nếu cả hai trường dữ liệu 

ORC -2 và OBR-2 được mang giá trị, chúng phải được mang giá trị giống nhau; tương tự, 

trường dữ liệu ORC-3 và OBR-3 cũng vậy. Hệ thống gửi có thể bao gồm cả số hiệu đặt 

Chỉ định lẫn số hiệu thực hiện Chỉ định trong cả phân đoạn ORC lẫn phân đoạn OBR miễn 

là dữ liệu giữa hai phân đoạn giống nhau. 

Hệ thống khởi tạo được khuyến khích cung cấp một số hiệu duy nhất các chỉ định 

đối với ứng dụng đặt Chỉ định khi Chỉ định mới được đặt hoặc một số hiệu duy nhất các 

chỉ định đối với ứng dụng thực hiện Chỉ định khi một kết quả không mong muốn được 

trao đổi ngay từ ban đầu. 

Những qui định này còn áp dụng cho một vài trường dữ liệu khác xuất hiện trong cả 

hai phân đoạn ORC và OBR nhằm nâng cao khả năng tương thích (ví dụ: định giờ/số 

lượng, Mã số cha, nhà cung cấp dịch vụ y tế đặt Chỉ định, và các số hiệu gọi lại Chỉ định) 

4.5.1.4 ORC-3   Số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định   (EI)   00217 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là Số hiệu/Mã số Chỉ định kết hợp với ứng dụng 

thực hiện Chỉ định. Đây là một trường hợp của loại dữ liệu Định danh thực thể (xem mục 

2.A 28). Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự nhằm xác định/định danh Chỉ định 

riêng lẻ (phân đoạn ORC kết hợp với phân đoạn chi tiết Chỉ định), được gán bởi ứng dụng 

thực hiện Chỉ định (ứng dụng tiếp nhận). Chỉ có duy nhất chuỗi ký tự này xác định một 

Chỉ định (được xác định trong phân đoạn chi tiết Chỉ định) từ những Chỉ định khác trong 

một ứng dụng thực hiện Chỉ định cụ thể (ví dụ như Phòng xét nghiệm lâm sàng). Tính duy 

nhất này không bị mất đi qua thời gian.  

Thành phần dữ liệu thứ hai đến thứ tư bao gồm ID ứng dụng thực hiện Chỉ định 

cùng dạng với loại dữ liệu HD (Mục 2.A.36, “ HD – Định danh phân cấp”). Thành phần 

dữ liệu thứ 2 là một giá trị được mã hóa do người dùng định nghĩa xác định duy nhất một 

ứng dụng từ các ứng dụng khác trong mạng lưới. Giới hạn 6 kí tự tuy không bắt buộc 

nhưng được khuyến khích. Thành phần dữ liệu thứ hai này của mã số chỉ định của ứng 

dụng thực hiện Chỉ định thì luôn luôn xác định các ứng dụng thực hiện Chỉ định thực sự 

của Chỉ định. 
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  Một cơ quan hay một nhóm tổ chức cho trước có liên hệ mật thiết với nhau trong 

các cơ quan/tổ chức nên thành lập một danh sách các ứng dụng duy nhất có tiềm năng trở 

thành ứng dụng đặt Chỉ định hoặc ứng dụng thực hiện Chỉ định, rồi gán cho chúng các ID 

ứng dụng duy nhất. Danh sách ID ứng dụng là một trong những danh sách từ điển tổng thể 

của tổ chức, được trình bày chi tiết trong Chương 8. Vì các ứng dụng bên thứ 3 (nằm ngoài 

ứng dụng đặt Chỉ định và ứng dụng thực hiện Chỉ định của chỉ định) có thể gửi và nhận 

bản tin ORM và ORR, ID ứng dụng đặt Chỉ định trong trường dữ liệu này không giống 

như bất kì ứng dụng gửi –nhận nào có trong hệ thống. (được xác định trong phân đoạn 

MSH) 

       Điều kiện khiến trường dữ liệu này trở nên bắt buộc được chia 2 trường hợp. 

Trường hợp 1, dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-2 và trường dữ liệu OBR-2 theo lô-gic 

đều là định danh ứng dụng đặt Chỉ định. Trường hợp 2, dữ liệu trong cả hai trường dữ liệu 

ORC-3 và trường dữ liệu OBR-3 theo lô-gic đều là định danh ứng dụng thực hiện Chỉ 

định.  

Từ đó, mỗi bản tin đều phải có định danh ứng dụng đặt Chỉ định hoặc ứng dụng 

thực hiện Chỉ định, ngoại trừ mã kiểm soát “gửi số hiệu” vì mục đích mã này là để yêu cầu 

ID của ứng dụng đặt Chỉ định. 

Nếu cả hai phân đoạn ORC và OBR cùng xuất hiện trong cùng một bản tin, thì chỉ 

có một phân đoạn duy nhất được chứa các giá trị. Lưu ý rằng nếu cả hai trường dữ liệu 

ORC -2 và OBR-2 được mang giá trị, chúng phải được mang giá trị giống nhau; tương tự, 

trường dữ liệu ORC-3 và OBR-3 cũng vậy. Hệ thống gửi có thể bao gồm cả mã số ứng 

dụng đặt Chỉ định mã số ứng dụng thực hiện Chỉ định trong cả hai phân đoạn ORC lẫn 

đoạn OBR miễn là dữ liệu giữa hai phân đoạn giống nhau. Hệ thống khởi tạo được khuyến 

khích cung cấp một mã số duy nhất dành cho mã số chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định 

hoặc mã số chỉ định của ứng dụng thực hiện chỉ định trong trường hợp một kết quả tự gửi 

được truyền đi ngay từ ban đầu. 

Trường dữ liệu mã Số chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định (trường dữ liệu 

OBR-3 hoặc ORC-3) định danh duy nhấ nhất một Chỉ định và các quan sát kết hợp với nó. 

Ví dụ, giả sử rằng một cơ quan/tổ chức thu thập các quan sát từ một vài ứng dụng phụ trợ 

trong một cơ sở dữ liệu chung, và cơ sở dữ liệu này được truy vấn bởi một ứng dụng khác 

dành cho các quan sát. Với trường hợp này, mã số chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ 

định và mã số chỉ định của ứng dụng đặt Chỉ định được chuyển tiếp bởi ứng dụng cơ sở dữ 

liệu chung sẽ lần lượt là của ứng dụng thực hiện Chỉ định hoặc ứng dụng đặt Chỉ định gốc 

thay vì một ứng dụng mới được gán bởi ứng dụng cơ sở dữ liệu chung.  
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Tương tự, nếu ứng dụng thứ ba của một Chỉ định, không phải là ứng dụng thực hiện 

Chỉ định hay ứng dụng đặt Chỉ định, của một Chỉ định đã được cho phép để chỉnh sửa 

trạng thái của Chỉ định (Chỉ định hoặc hủy bỏ Chỉ định), ứng dụng thứ ba sẽ gửi tới ứng 

dụng thực hiện Chỉ định một bản tin ORM chứa phân đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-

1- kiểm soát Chỉ định có giá trị là “CA” và chứa mã số Chỉ định của ứng dụng thực hiện 

Chỉ định và ứng dụng đặt Chỉ định gốc, thay vì tự cấp phát chỉ định khác. 

4.5.1.5 ORC-4   Số hiệu nhóm đặt chỉ định   (EIP)   00218 

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần con dành cho Định danh do Ứng dụng đặt Chỉ định cấp phát (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

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

Thành phần con dành cho Định danh do Ứng dụng thực hiện Chỉ định cấp phát (EI):  <Entity Identifier 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh duy nhất cho một Nhóm đặt chỉ 

định được ứng dụng đặt chỉ định, ứng dụng thực hiện Chỉ định hoặc cả hai tham chiếu đến. 

Một Nhóm đặt chỉ định là một tập các chỉ định được ghép nhóm với nhau bởi ứng dụng 

đặt chỉ định, và sau đó được định danh chung bởi ứng dụng đặt chỉ định và/hoặc ứng dụng 

thực hiện Chỉ định.  

Trong mỗi Thành phần dữ liệu con, thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự 

định danh duy nhất tất cả các nhóm Chỉ định từ ứng dụng cho trước (ứng dụng đặt Chỉ 

định hoặc thực hiện Chỉ định). Giới hạn trong mười lăm (15) kí tự tuy không bắt buộc, 

nhưng được khuyến khích sử dụng. 

Các thành phần dữ liệu từ thứ 2 đến thứ 4 cấu thành một ID ứng dụng (ứng dụng 

đặt chỉ định hoặc thực hiện Chỉ định) giống như các thành phần dữ liệu tương tự của 

trường dữ liệu ORC-2-số chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định hay trường dữ liệu ORC-3-số 

chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định. Các nhóm Chỉ định và phương thức sử dụng 

chúng được mô tả chi tiết trong mục Error! Reference source not found., “ORC- Phân 

đoạn Chỉ định chung” 

4.5.1.6 ORC-5 Trạng thái Chỉ định (ID) 00219 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này ghi rõ trạng thái của một Chỉ định. Tham khảo 

Bảng 0038 của HL7 – Trạng thái Chỉ định trong Chương 2, các Bảng mã, để xem những 

giá trị hợp lệ. Mục đích của trường dữ liệu này là để báo cáo về trạng thái Chỉ định cả khi 

đề nghị (chủ động gửi) hay khi trạng thái không thay đổi (tự gửi). Trường dữ liệu này 

không khởi tạo một hành động nào. Giả định rằng trạng thái Chỉ định luôn luôn phản ánh 
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trạng thái khi ứng dụng gửi nhận biết nó và bản tin được gửi đi tại thời điểm. Chỉ có ứng 

dụng thực hiện Chỉ định mới có thể tạo ra giá trị cho trường dữ liệu này.  

Mặc dù Bảng 0038 của HL7 – Trạng thái Chỉ định bao gồm nhiều giá trị giống như 

các giá trị trong Bảng 0119 của HL7 – mã kiểm soát Chỉ định và ý nghĩa, mục đích của nó 

lại rất khác. Trạng thái Chỉ định về cơ bản thì được sử dụng trong một bản tin cùng với giá 

trị trường dữ liệu ORC-1 kiểm soát Chỉ định  là SR hay SC để báo cáo trạng thái Chỉ định 

khi đề nghị hoặc để thông báo tới các bên liên quan bất cứ lúc nào.  

4.5.1.7 ORC-6   Cờ hiệu hồi đáp (ID)   00220 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng đặt chỉ định (ứng dụng gửi) xác 

định khối lượng thông tin trả về từ ứng dụng thực hiện Chỉ định. Thỉnh thoảng, cấp độ hồi 

đáp được Yêu cầu có thể không đáp ứng được ngay lập tức, nhưng khi có thể, ứng dụng 

thực hiện Chỉ định (ứng dụng tiếp nhận) sẽ gửi thông tin. Khi trường dữ liệu có giá trị 

rỗng (null), thì D là giá trị mặc định của trường dữ liệu. Tham khảm Bảng 0121 của  HL7- 

Cờ hiệu hồi đáp ở Chương 2C, các Bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.   

4.5.1.8 ORC-7   Thời gian/Số lượng 

Chú ý: Giữ lại trường dữ liệu ORC-7 chỉ dành cho việc tương thích ngược với 

các phiên bản cũ kể từ phiên bản  v2.5, chi tiết được rút ra và hủy bỏ trong tiêu chuẩn 

kể từ phiên bản v2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn TQ1 và TQ2 lần lượt trong mục 4.5.4 

và 4.5.5  

4.5.1.9 ORC-8 Chỉ định cha (EIP) 00222 

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần con dành cho Định danh do Ứng dụng đặt Chỉ định cấp phát (EI):  <Entity Identifier (ST)> 

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

Thành phần con dành cho Định danh do Ứng dụng thực hiện Chỉ định cấp phát (EI):  <Entity Identifier 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên kết Chỉ định con với Chỉ định cha của nó khi 

mối liên hệ cha-con giữa chúng đang tồn tại. Cơ chế Chỉ định cha-con được miêu tả trong 

Bảng 0119 của HL7 dưới mã kiểm soát Chỉ định PA. Trường dữ liệu này định danh duy 

nhất Chỉ định cha; không cần có bất kì thông tin nào khác để liên kết Chỉ định con với Chỉ 

định cha. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên có cùng định dạng giống như trường dữ liệu ORC-2-số 

chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định (Mục 4.5.3.2, “Số chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định 

(EI) 00216”). Thành phần dữ liệu thứ hai có cùng định dạng giống như trường dữ liệu 

ORC-3-số chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định (Mục 4.5.3.3, “Số chỉ định của ứng 
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dụng thực hiện Chỉ định (EI) 00217”). Hai thành phần dữ liệu của số chỉ định của ứng 

dụng đặt chỉ định và ứng dụng thực hiện Chỉ định được chuyển đi trong các thành phần dữ 

liệu con của hai thành phần dữ liệu đó của trường dữ liệu này.  

Trường dữ liệu ORC-8/OBR-54 - Chỉ định cha không giống với trường dữ liệu 

OBR-29- kết quả cha. 

Điều kiện: Khi các cặp phân đoạn ORC/OBR so khớp với nhau trong bản tin, 

trường dữ liệu ORC-8 và OBR-54 phải mang cùng một giá trị. 

4.5.1.10  ORC-9 Ngày/Thời gian giao dịch (DTM) 00223 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian của sự kiện khởi tạo giao 

dịch hiện tại như đã được phản ánh trong trường dữ liệu ORC-1-Mã kiểm soát Chỉ định. 

Trường dữ liệu này không tương đương với trường dữ liệu MSH-7-Ngày và thời gian của 

bản tin phản ánh ngày/thời gian của bản tin vật lí. 

4.5.1.11  ORC-10   được nhập bởi   (XCN)   00224 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa định danh của người nhập Chỉ định vào ứng dụng. Lưu ý 

rằng điều này có liên quan tới giao dịch hiện tại được phản ánh trong trường dữ liệu ORC-

1 Mã kiểm soát Chỉ định. Trường dữ liệu này tạo dấu kiểm tra trong trường hợp Chỉ định 

không được nhập đúng cách và khoa/phòng/bộ phận phụ trợ phải làm rõ Chỉ định đó. 

Bằng sự cho phép địa phương, số ID hoặc các thành phần dữ liệu tên đều có thể bị bỏ qua. 

Nếu một người được tham chiếu đến trong trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu 

đến trong phân đoạn PRT, thì các thông tin phải giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác 

biệt, thì phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên trước.  

4.5.1.12  ORC-11   được xác minh bởi (XCN)   00225 
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Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích ngược 

với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Độc giả tham khảo phân đoạn PRT được mô tả 

trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này bao gồm định danh người đã xác minh tính chính xác của các 

Chỉ định được nhập vào. Lưu ý rằng điều này có liên quan đến giao dịch hiện tại được 

phản ánh trong trường dữ liệu ORC-1 Mã kiểm soát Chỉ định. Trường dữ liệu này được sử 

dụng trong trường hợp Chỉ định được nhập bởi một kĩ thuật viên và cần được cấp thẩm 

quyền cao hơn (ví dụ như một y tá) xác minh. Bằng sự đồng ý địa phương, số ID hoặc 

thành phần dữ liệu tên gọi đều có thể bị bỏ qua. Khi một người được tham chiếu trong 

trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu đến trong phân đoạn PRT, thì các thông tin 

phải giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt, thì phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên trước.  

4.5.1.13  ORC-12   Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định   (XCN)   00226 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích ngược 

với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT mô tả trong 

Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa định danh của người chịu trách nhiệm tạo lập yêu cầu (ví 

dụ, bác sĩ chỉ định). 

Trường dữ liệu ORC-12- nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định giống như trường dữ 

liệu OBR-16- nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định. Nếu nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định 

không xuất hiện trong phân đoạn ORC, thì nó phải xuất hiện trong phân đoạn OBR liên 

kết. (Qui định này cũng áp dụng cho các trường dữ liệu khác trong phân đoạn ORC và 

OBR, làm tăng khả năng tương thích với tiêu chuẩn ASTM.) Điều này đặc biệt quan trọng 

khi các kết quả được truyền đi trong một bản tin ORU. Trong trường hợp này, phân đoạn 
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ORC có thuộc tính không bắt buộc và số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định 

được định danh phải xuất hiện trong phân đoạn OBR. Nếu một người được tham chiếu đến 

trong trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu đến trong phân đoạn PRT, thì chúng 

phải chứa các thông tin giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì phân đoạn PRT sẽ 

được ưu tiên trước.  

4.5.1.14  ORC-13   Địa điểm của người nhập   (PL)   00227  

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 con dành cho Điểm chăm sóc (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Phòng (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID 

Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Giường (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID 

Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở y tế (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal 

ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Tòa nhà  (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal 

ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Tầng (HD):  Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID 

Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace 

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

Thành phần con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Entity Identifier (ST)> 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định cụ thể địa điểm của người nhập Chỉ định 

ngay khi Chỉ định được nhập (ví dụ như trạm điều dưỡng, địa điểm của các dịch vụ phụ 

trợ, phòng khám, tầng nhà).  Lưu ý rằng điều này có liên quan đến giao dịch hiện tại được 

phản ánh trong trường dữ liệu ORC-1 Mã kiểm soát Chỉ định.  Chỉ có những thành phần 

dữ liệu con liên quan tới địa điểm của người nhập nên được gán giá trị (đơn vị điều dưỡng 

chung; cơ sở y tế; toà nhà; tầng nhà). Người nhập dữ liệu Chỉ định được xác định trong 

trường dữ liệu ORC-10 người nhập. 

4.5.1.15  ORC-14   Số điện thoại để gọi lại   (XTN)   00228  

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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa số điện thoại liên lạc nhằm xác minh hoặc làm 

rõ Chỉ định hoặc các thông tin khác liên quan đến Chỉ định. Trường dữ liệu ORC-14- số 

điện thoại để gọi lại có giá trị giống với giá trị của trường dữ liệu OBR-17 – số điện thoại 

để gọi lại. 

4.5.1.16  ORC-15   Ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định   (DTM)   00229 

Định nghĩa: trường dữ liệu này bao gồm ngày/thời gian khi những thay đổi của Chỉ 

định có hiệu lực hoặc dự kiến có hiệu lực.  

Nếu trường dữ liệu ORC-9-ngày/thời gian của giao dịch xảy ra sau hoặc bằng với 

giá trị của trường dữ liệu ORC-15-ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định, các giá trị của 

dữ liệu trong phân đoạn ORC và những phân đoạn phụ thuộc của nó sẽ được chuẩn bị để 

có hiệu lực trong ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định.  

Nếu trường dữ liệu ORC-9-ngày/thời gian của giao dịch có giá trị trước thời gian 

được xác định cụ thể trong trường dữ liệu ORC-15-ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ 

định, các giá trị dữ liệu trong phân đoạn ORC và các phân đoạn phụ thuộc của nó được 

chuẩn bị để có hiệu lực vào ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định 

Nếu trường dữ liệu ORC-15-ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định bị bỏ trống 

(không có giá trị), thì giá trị của nó được giả định bằng với giá trị được qui định trong 

trường dữ liệu ORC-9-ngày/thời gian của giao dịch hoặc trường dữ liệu MSH-7- ngày/thời 

gian của bản tin vào thời điểm mà ngày/thời gian giao dịch bị bỏ trống (không có giá trị). 
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Trong trường hợp thời gian qui định trong trường dữ liệu ORC-15 ngày/thời gian 

có hiệu lực của Chỉ định (dành cho sự kiện mã kiểm soát Chỉ định trong cùng một phân 

đoạn ORC) khác với giá trị ngày/thời gian tương ứng trong phân đoạn TQ1- thời gian/số 

lượng, thì thời gian được qui định trong trường dữ liệu ORC-15- ngày/thời gian có hiệu 

lực của Chỉ định được ưu tiên. Vì thế, khi sự kiện ORC là một yêu cầu ngừng thực hiện 

Chỉ định cho ứng dụng thực hiện đối với một Chỉ định tiếp theo, và ngày/thời gian có hiệu 

lực của Chỉ định đến trước ngày/thời gian kết thúc của TQ1 thời gian/số lượng, thì 

ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định được ưu tiên. Nếu Chỉ định được xác định trong 

phân đoạn ORC có Chỉ định con chưa được khởi động, thì Chỉ định con nên bị hủy bỏ; 

còn nếu Chỉ định con đó đang được tiến hành, thì phải ngừng lại; và nếu nó đã chạy quá xa 

để ngừng lại rồi, thì trạng thái của nó sẽ trở nên vô giá trị. 

4.5.1.17  ORC-16   Lí do có mã kiểm soát Chỉ định   (CWE)   00230 

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 lý giải (cả dạng mã hóa lẫn dạng văn bản) 

cho các lí do của sự kiện Chỉ định được miêu tả bởi mã kiểm soát Chỉ định (Bảng 0019 

của HL7 – Mã kiểm soát Chỉ định). Trong khi phân đoạn dữ liệu NTE theo sau phân đoạn 

Chỉ định cụ thể (ví dụ như phân đoạn RXO, ORO, OBR) cung cấp một nhận xét dành cho 

phân đoạn cụ thể đó, mục đích của lí do có mã kiểm soát Chỉ định chỉ là để mở rộng lí do 

cho sự kiện Chỉ định. 

Trường dữ liệu ORC-16-lí do có mã kiểm soát Chỉ định dù có thể, nhưng về cơ bản 

là không có giá trị gì nếu trường dữ liệu ORC-1- kiểm soát Chỉ định có giá trị NW. Ví dụ 

như trường hợp Chỉ định bị hủy bỏ, trường dữ liệu này thường được sử dụng để giải thích 

cho lệnh hủy bỏ đó. Chẳng hạn, khi hệ thống cung cấp Dược phẩm hủy bỏ Chỉ định thuốc 

của một bác sĩ bởi vì tài liệu cho biết rằng loại thuốc đó gây dị ứng, hệ thống sẽ sử dụng 

trường dữ liệu này để báo cáo tình huống đó.  

Nếu Chỉ định bị hủy bỏ bởi vì một tương tác thuốc, trường dữ liệu này có thể chứa 

tối thiểu là tên của các thành phần chất gây ra phản ứng (và mã của chúng khi cần), văn 

bản miêu tả cùng với mức độ nghiêm trọng của tương tác thuốc đó. 
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4.5.1.18  ORC-17   Tổ chức nhập   (CWE)   00231 

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 dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT mô 

tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định tổ chức chứa người nhập khi người nhập nhập/duy trì 

Chỉ định, ví dụ như một nhóm cá nhân hoặc khoa/phòng/bộ phận y tế. Người nhập Chỉ 

định được định nghĩa trong trường dữ liệu ORC-10-người nhập  

4.5.1.19  ORC-18   Thiết bị nhập   (CWE)   00232 

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 dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định thiết bị vật lí (thiết bị đầu cuối, máy tính cá nhân) 

được sử dụng dành cho việc Nhập Chỉ định. 

4.5.1.20  ORC-19   Hành động bởi (XCN)   00233 
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Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này bao gồm định danh của người khởi tạo sự kiện được đại diện 

bởi mã kiểm soát Chỉ định tương ứng. Ví dụ, nếu mã kiểu soát Chỉ định có giá trị CA (Yêu 

cầu hủy bỏ Chỉ định), trường dữ liệu này đại diện cho người yêu cầu hủy Chỉ định đó. Cá 

nhân này về cơ bản là một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, nhưng không phải luôn có giá 

trị giống với giá trị của trường dữ liệu ORC-12 nhà cung cấp dịch vụ y tế Chỉ định. Nếu cá 

nhân được tham chiếu trong trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu đến trong phân 

đoạn PRT, chúng phải chứa cùng thông tin giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì 

phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên trước.  

4.5.1.21  ORC-20   Mã thông báo trước cho người thụ hưởng   (CWE)   01310 

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 rõ trạng thái của sự chấp thuận từ phía bệnh 

nhân hoặc đại diện của bệnh nhân về việc chịu trách nhiệm thanh toán cho các dịch vụ có 

khả năng không được bảo hiểm chi trả. Thành phần dữ liệu này được đưa ra nhằm đáp ứng 

những yêu cầu cần thiết của CMS đối với các dịch vụ ngoại trú. Thành phần dữ liệu này 

xác định các vấn đề (a) những mã chẩn đoán liên kết dành cho dịch vụ có phụ thuộc vào 

các thủ tục y tế cần thiết hay không, (b) với loại dịch vụ này, liệu bệnh nhân có được thông 

báo rằng họ phải chịu trách nhiệm chi trả cho dịch vụ hay không, và (c) liệu bệnh nhân có 

đồng ý chi trả cho dịch vụ  hay không. Giá trị của trường dữ liệu này được lấy từ trường 
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Bảng do người dùng định nghĩa 0339 - Mã thông báo trước cho người thụ hưởng trong 

Chương 2C, các Bảng mã. 

4.5.1.22  ORC-21  Tên cơ sở y tế Chỉ định (XON)   01311 

Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Nơi cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa tên của cơ sở y tế đặt Chỉ định. 

4.5.1.23  ORC-22 Địa chỉ cơ sở y tế chỉ định   (XAD)   01312 

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 dành cho 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 dành cho Mã hạt/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 dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh 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 dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của các cơ sở y tế đặt Chỉ định 

4.5.1.24  ORC-23   Số điện thoại của cơ sở y tế chỉ định   (XTN)   01313 
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Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của cơ sở y tế đặt Chỉ định. 

4.5.1.25  ORC-24   Địa chỉ nhà cung cấp dịch vụ y tế Chỉ định   (XAD)   01314 

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 dành cho 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 dành cho Mã hạt/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 dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh 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 dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản 2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang 

yêu cầu Chỉ định. Nếu địa chỉ đó được tham chiếu đến trong trường dữ liệu này và cũng 

được tham chiếu đến trong phân đoạn PRT, thì chúng phải chứa thông tin phải giống nhau. 

Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên trước.  
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4.5.1.26  ORC-25   Phần chỉnh sửa trạng thái Chỉ định   (CWE)   01473 

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 một phần điều chỉnh hoặc phần bổ sung của 

trường dữ liệu ORC-5- trạng thái Chỉ định. Trường dữ liệu này được sử dụng nhằm cung 

cấp các mức độ bổ sung cho các đặc tính hoặc thông tin tin bổ sung cho các mã Trạng thái 

của Chỉ định đã được định nghĩa. Không giống như trường dữ liệu Trạng thái Chỉ định vốn 

được kiểm soát bởi bảng định nghĩa của HL7, trường dữ liệu này là loại dữ liệu CE cho 

phép các ứng dụng hỗ trợ một thư viện không giới hạn của các mã Điều chỉnh trạng thái 

Chỉ định. 

Qui định sử dụng: Trường dữ liệu này chỉ được công bố (có giá trị) khi trường dữ 

liệu ORC-5-trạng thái Chỉ định có giá trị 

Ví dụ: một hệ thống LIS đang tiến hành xử lý một Chỉ định cùng với một trạng thái 

Chỉ định của IP, có thể gửi bản cập nhật bằng cách sử dụng phần điều chỉnh trạng thái Chỉ 

định để xác định tiến trình của Chỉ định thông qua phòng xét nghiệm hoặc để xác định 

rằng các Chỉ định đã được gửi tới một phòng xét nghiệm bên ngoài. Một ví dụ khác về 

việc sử dụng các Chỉ định không liên quan đến y tế sẽ là một trường hợp một điện thoại 

được chỉ định chuyển tới phòng bệnh nhân nhưng bị mất kết nối tạm thời. Trường dữ liệu 

ORC-5-trạng thái Chỉ định sẽ xác định IP, còn trường dữ liệu ORC-25 – phần chỉnh sửa 

trạng thái Chỉ định sẽ xác định trạng thái mất kết nối. Ví dụ thứ ba liên quan đến việc cấp 

phát dược phẩm. Thỉnh thoảng chúng ta chưa biết được liệu đơn thuốc đã được cấp phát 

hay chưa, trường dữ liệu ORC-25-phần chỉnh sửa trạng thái Chỉ định sẽ xác định khi nhãn 

được in, đơn thuốc được điền và đơn thuốc được bán. 

4.5.1.27  ORC-26   Lí do ghi đè thông báo trước cho đối tượng thụ hưởng   (CWE)   01641 
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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 lí do tại sao bệnh nhân không kí vào bản 

Thông báo trước cho đối tượng thụ hưởng. Lí do có thể được nhập dưới dạng mã hóa hoặc 

dưới dạng văn bản tự do. Tham khảo Bảng 0552 của HL7 – lí do ghi đè hóa thông báo 

trước cho đối tượng thụ hưởng ở Chương 2C, các Bảng mã. 

Điều kiện: trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu giá trị của trường dữ liệu 

ORC-20 Mã thông báo trước cho đối tượng thụ hưởng chỉ ra rằng thông báo không được 

kí nhận. Ví dụ, thông tin cấp phép hoặc giải thích bổ sung sẽ được chứng thực nếu trường 

dữ liệu ORC-20 đã được gán giá trị “3” hoặc “4” trong Bảng do Người dùng định nghĩa 

0339 - Mã thông báo trước cho đối tượng hưởng lợi, hoặc ở những giá trị tương tự trong 

các bảng mã bên ngoài liên quan. 

4.5.1.28  ORC-27   Ngày/Thời gian sẵn sàng dự kiến của ứng dụng thực hiện Chỉ định 

(DTM)   01642 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định cụ thể ngày/thời gian mà ứng dụng thực 

hiện chỉ định dự kiến các dịch  vụ có trạng thái sẵn sàng để sử dụng. Ví dụ khi một đơn 

thuốc sẵn sàng để gửi đi, hoặc khi một nguồn cung cấp được gửi hoặc được tiến hành, 

hoặc khi kết quả phòng xét nghiệm dự kiến sẽ được đưa ra.   

4.5.1.29  ORC-28   Mã mức độ mật/bảo mật  (CWE)   00615 

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 thông tin về mức độ bảo mật và/hoặc mức 

độ nhạy cảm xung quanh Chỉ định (ví dụ: mức nhạy cảm cao, nhạy cảm, không nhạy cảm, 

vv.). Tham khảo Bảng 0177 của HL7- Mã mức độ bảo mật trong Chương 2C, các Bảng 
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mã, để xem những giá trị được cho phép. Việc điều trị cụ thể của dữ liệu với mức độ tin 

cậy nhất định phụ thuộc vào quá trình đàm phán trong từng địa điểm cụ thể. 

4.5.1.30  ORC-29  Loại Chỉ định   (CWE)   01643 

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 xem Chỉ định được thực hiện trong thiết 

lập nội trú hay trong thiết lập ngoại trú. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, chế độ 

mặc định sẽ được tiến hành. Tham khảo Bảng 0482 của HL7 – Loại Chỉ định trong 

Chương 2C, các Bảng mã để tham khảo những giá trị được đề xuất. 

Ví dụ: trước khi ra viện, một chỉ định được đặt chỉ định cho quá trình vật lí trị liệu 

tiếp theo hoặc nhận đơn thuốc ở hiệu thuốc cộng đồng. Theo phân đoạn PV1, bệnh nhân là 

một bệnh nhân nội trú, nhưng Chỉ định lại là Chỉ định ngoại trú. 

4.5.1.31  ORC-30   Phương thức chứng thực người nhập (CNE)   01644 

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 ra hình thức chứng thực mà thiết bị lưu trữ có 

được từ bác sĩ chịu trách nhiệm nhằm tạo ra hoặc thay đổi một Chỉ định. Tham khảo Bảng 

0483 của HL7- Phương thức chứng thực trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo 

những giá trị được đề xuất 

Để hòa nhập với Sự tham gia.trạng thái_cd trong phiên bản 3 

4.5.1.32  ORC-31   Định danh dịch vụ phổ biến cha (CWE)   02287 
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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:  Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược với các phiên bản 

cũ kể từ phiên bản 2.7. Trường dữ liệu này chứa các mã định danh dành cho Chỉ định cha 

khiến các quan sát phản xạ/xét nghiệm/bộ xét nghiệm được thực hiện. Mã này có thể được 

dựa trên các mã nội bộ và/hoặc mã “phổ biến”. Chúng  tôi giới thiệu Định danh dịch vụ 

“phổ biến”. 

Trường dữ liệu ORC-31-định danh dịch vụ phổ biến cha giống với trường dữ liệu 

OBR-50- định danh dịch vụ phổ biến cha. Nếu cả hai trường dữ liệu đều có giá trị, thì các 

giá trị ấy phải có cùng thông tin giống như nhau. 

4.5.1.33  ORC-32   Ngày thông báo trước cho đối tượng thụ hưởng (DT)   02301 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày mà bệnh nhân gửi chấp thuận thanh toán 

cho các dịch vụ có khả năng không được bảo hiểm chi trả, hoặc ngày mà Mã thông báo 

trước cho đối tượng thụ hưởng (ORC-20) được thu thập. 

4.5.1.34  ORC-33  Số Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định thay thế   (CX)   03300 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  (ID)> 

^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ 

<Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check 

Scheme (ID)>   

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Nơi cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 cho phép một số ngắn hơn được truyền tải là một 

định danh duy nhất trong các định danh khác.  

4.5.1.35  ORC-34   Hồ sơ qui trình nghiệp vụ Chỉ định   (EI)   03387 

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

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

Hồ sơ Qui Trình nghiệp vụ Chỉ định tham chiếu đến/đại diện cho các thông tin cần 

thiết nhằm định nghĩa cho biến thể của qui trình nghiệp vụ này trong trường hợp nó không 

được miêu tả đầy đủ qua cách sử dụng của trường dữ liệu ORC-1 Kiểm soát Chỉ định và 

trường dữ liệu MSH-21 Hồ sơ bản tin. Điều này cho phép những hệ thống đóng góp áp 

dụng việc chấp nhận địa phương cho các qui tắc. Tham khảo Bảng do Người dùng định 

nghĩa 0934 – Hồ sơ qui trình nghiệp vụ Chỉ định để xem danh sách các giá trị được đề 

xuất. 

4.5.2 BLG – Phân đoạn lập hóa đơn 

Phân đoạn BLG được sử dụng để cung cấp các thông tin về việc lập  hóa đơn của 

dịch vụ được Chỉ định cho ứng dụng thực hiện Chỉ định 

HL7 Bảng thuộc tính – BLG – Lập hóa đơn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/

Số 

lần 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1   CCD O  0100 00234 Thời điểm tính phí 

2 2..2  ID O  0122 00235 Loại chi phí 

3   CX O   00236 ID tài khoản 

4   CWE O  0475 01645 Lí do áp dụng loại chi phí 

         

4.5.2.1 BLG-1   Thời điểm tính phí  (CCD)   00234 

Thành phần dữ liệu:  <Invocation Event  (ID)> ^ <Date/time (DTM)> 
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Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định cụ thể thời điểm tính phí của dịch vụ được 

Chỉ định. Tham khảo Bảng 0100 của HL7- Sự kiện khởi tạo trong Chương 2C, các Bảng 

mã để tham khảo những giá trị có hiệu lực.   

4.5.2.2 BLG-2   Loại chi phí (ID)   00235 

Định nghĩa: trường dữ liệu này không định danh một vài cá nhân hoặc một vài 

vật/sự việc thay vì định danh bệnh nhân để tính chí phí cho dịch vụ này. Nó được sử dụng 

trong liên kết với trường dữ liệu BLG-3- ID tài khoản. Tham khảo Bảng 0122 của HL7- 

Loại chi phí trong Chương 2C, các Bảng mã để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.5.2.3 BLG-3    ID tài khoản   (CX)   00236 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  (ID)> 

^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ 

<Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check 

Scheme (ID)>   

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Nơi cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 xác định tài khoản để được thanh toán. Nó được sử 

dụng trong liên kết với trường dữ liệu BLG-2-loại chi phí. Tham khảo Bảng 0061 của 

HL7- Lược đồ số kiểm tra trong Chương 2, các Bảng mã. 

4.5.2.4 BLG-4   Lí do áp dụng loại chi phí (CWE)    01645 
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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 giải thích lí do lựa chọn và cung cấp các lí do lâm 

sàng dành cho các loại chi phí đã lựa chọn được định danh trong trường dữ liệu BLG-2. 

Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0475 – Lí do áp dụng loại chi phí trong 

chương 2C, các Bãng mã để tham khảo những giá trị được đề xuất. 

4.5.3 Phân đoạn đề nghị quan sát 

Phổ biến (trích từ tiêu chuẩn ASTM E1238) 

Phân đoạn đề nghị quan sát (OBR) được sử dụng để chuyển thông tin cụ thể tới Chỉ 

định dành cho việc nghiên cứu hoặc quan sát chẩn đoán, kiểm tra chức năng, hay đánh giá 

sức khỏe. 

Phân đoạn đề nghị quan sát định nghĩa các thuộc tính của một Yêu cầu cụ thể dành 

cho dịch vụ chẩn đoán (ví dụ như phòng xét nghiệm, EKG) hoặc các quan sát lâm sàng (ví 

dụ như các thông số sinh tồn hay thăm dò chức năng). Khi ứng dụng đặt Chỉ định yêu cầu 

một bộ các quan sát cho trước, thì luôn phải chứa phân đoạn Chỉ định. Với những xét 

nghiệm trong phòng xét nghiệm, thông tin trong phân đoạn Chỉ định thường áp dụng trên 

một mẫu vật xét nghiệm đơn lẻ. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa mẫu vật xét nghiệm và các 

xét nghiệm được Chỉ định không phải là mối quan hệ một-một. Mỗi bộ xét nghiệm khác 

nhau thường sẽ yêu cầu những phân đoạn thông tin riêng biệt ngay cả khi chúng được tiến 

hành trên cùng một mẫu vật xét nghiệm đơn lẻ. Trong trường hợp này, thông tin mẫu vật 

xét nghiệm phải được sao chép trong mỗi một phân đoạn chỉ định thực hiện mẫu vật xét 

nghiệm đó. Với các nghiên cứu chẩn đoán khác, ví dụ như ảnh chụp X-quang ngực, một 

phân đoạn Chỉ định riêng rẽ sẽ được tạo ra cho mỗi nghiên cứu chẩn đoán.     

Mặc dù các bộ nhiều quan sát có thể được Chỉ định trong một phân đoạn Chỉ định 

duy nhất, nhưng ứng dụng thực hiện Chỉ định quan sát sẽ tạo ra một phân đoạn Chỉ định 

riêng biệt dành cho mỗi nhóm xét nghiệm  xử lý độc lập, ví dụ như: chất điện phân, CBC, 

các thông số sinh tồn. Khi báo cáo về các quan sát, dịch vụ thực hiện Chỉ định sẽ sao chép 

các thông tin Chỉ định (mẫu vật xét nghiệm) phù hợp từ phân đoạn Chỉ định gốc vào trong 
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mỗi phân đoạn Chỉ định mới để một phân đoạn “Chỉ định” riêng rẽ được trả về cho ứng 

dụng đặt chỉ định dưới dạng một “tiêu đề” dành cho mỗi nhóm quan sát riêng biệt. 

Trong sự kiện mà một nhóm quan sát được Chỉ định nhưng không thể thực hiện 

được, chẳng hạn như bởi vì tình trạng mẫu máu bị dung huyết (tiêu tan), thì một phân đoạn 

Chỉ định sẽ được trả về ứng dụng đặt Chỉ định cùng với trường dữ liệu OBR-25- Tình 

trạng kết quả có giá trị là X (để chỉ ra rằng nghiên cứu không được thực hiện). Trong 

trường hợp này, sẽ không có phân đoạn quan sát nào được truyền đi.   

Khi các quan sát được kết thúc thành công, bản tin trả về cho ứng dụng đặt chỉ định 

sẽ bao gồm phân đoạn Chỉ định (OBR) được theo sau các phân đoạn quan sát (OBX) dành 

cho mỗi quan sát riêng rẽ được tạo ra bởi Chỉ định (xem Chương 7). Số hiệu của các phân 

đoạn quan sát như vậy sẽ phụ thuộc vào số hiệu của các phép đo riêng biệt được thực hiện 

trong quá trình xử lý. 

Phân đoạn OBX có thể được gửi đi bởi ứng dụng đặt chỉ định cùng với một chỉ định 

để cung cấp cho dịch vụ thực hiện Chỉ định với dữ liệu lâm sàng cần thiết để diễn giải kết 

quả. (Tham khảo Chương 7 để tham khảo thêm thông tin chi tiết về OBX). 

Bảng đặc tính của HL7 – OBR – Yêu cầu quan sát 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1 1..4  SI O   00237 Thiết lập ID – OBR 

2   EI C   00216 Số hiệu chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định 

3   EI C   00217 
Số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện 

Chỉ định 

4   CWE R  9999 00238 Định danh dịch vụ phổ biến 

5    W    Mức độ ưu tiên 

6    W    Ngày/thời gian Yêu cầu 

7   DTM C   00241 Ngày/thời gian quan sát # 

8   DTM O   00242 Ngày/thời gian kết thúc quan sát # 

9   CQ O   00243 Khối Lượng/Dung lượng thu thập  * 

10   XCN B Y  00244 Định danh người thu thập* 

11 1..1  ID O  0065 00245 Mã hành động với mẫu vật xét nghiệm * 

12   CWE O  9999 00246 Mã nguy hiểm 

13  300= CWE O Y 0916 00247 Thông tin lâm sàng thích hợp 

14    W    Ngày/thời gian tiếp nhận mẫu vật * 

15    W    Nguồn mẫu vật xét nghiệm  

16   XCN B Y  00226 Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

17   XTN O Y/2  00250 Số điện thoại để gọi lại người chỉ định 

18  199= ST O   00251 
Trường dữ liệu số 1 của ứng dụng đặt chỉ 

định 

19  199= ST O   00252 
Trường dữ liệu số 2 của ứng dụng đặt chỉ 

định 

20  199= ST O   00253 
Trường dữ liệu số 1 của ứng dụng thực 

hiện chỉ định +  

21  199= ST O   00254 
Trường dữ liệu số 2 ứng dụng thực hiện 

chỉ định + 

22   DTM C   00255 
Ngày/thời gian báo cáo kết quả/thay đổi 

trạng thái + 

23   MOC O   00256 Tính phí theo hoạt động + 

24 2..3  ID O  0074 00257 ID bộ phận dịch vụ chẩn đoán 

25 1..1  ID C  0123 00258 Tình trạng kết quả + 

26   PRL O   00259 Kết quả cha + 

27    W Y   Thời gian/số lượng 

28   XCN B Y  00260 Gửi bản sao kết quả đến 

29   EIP O   00261 Định danh quan sát kết quả cha 

30 4..4  ID O  0124 00262 Phương thức vận chuyển 

31   CWE O Y 9999 00263 Lí do nghiên cứu 

32   NDL B   00264 Người diễn giải kết quả chính + 

33   NDL B Y  00265 Trợ lí diễn giải kết quả +  

34   NDL B Y  00266 Kĩ thuật viên + 

35   NDL B Y  00267 Người sao chép + 

36   DTM O   00268 Ngày/thời gian theo kế hoạch + 

37  16= NM O   01028 Số lọ chứa mẫu vật xét nghiệm * 

38   CWE O Y 9999 01029 
Hậu cần vận chuyển các mẫu xét nghiệm 

thu thập được* 

39   CWE O Y 9999 01030 Nhận xét của người thu thập * 

40   CWE O  9999 01031 Trách nhiệm thu xếp việc vận chuyển 

41 1..1  ID O  0224 01032 Việc vận chuyển đã được sắp xếp 

42 1..1  ID O  0225 01033 Chỉ định hộ tống 

43   CWE O Y 9999 01034 
Nhận xét về kế hoạch vận chuyển bệnh 

nhân 

44   CNE O  0088 00393 Mã thủ tục/thủ tục 

45   CNE O Y 0340 01316 Điều chỉnh/Bổ nghĩa mã thủ tục/thủ tục 

46   CWE O Y 0411 01474 Thông tin về dịch vụ bổ sung của ứng 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

dụng đặt chỉ định 

47   CWE O Y 0411 01475 
Thông tin về dịch vụ bổ sung của ứng 

dụng thực hiện chỉ định 

48   CWE C  0476 01646 
Lí do về mặt y khoa sao chép thủ tục cần 

thiết 

49   CWE O  0507 01647 Xử lí kết quả 

50   CWE B   02286 Định danh dịch vụ phổ biến cha 

51   EI O   02307 ID nhóm quan sát 

52   EI O   02308 ID nhóm quan sát cha 

53   CX O Y  03303 
Số Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định 

thay thế 

54   EIP O  0119 00222 Chỉ định cha 

4.5.3.1 Các định nghĩa trường dữ liệu OBR 

Các hạng mục có ký hiệu hình chữ thập (+) trong phân đoạn này được tạo ra bởi 

ứng dụng thực hiện Chỉ định, không phải được tạo ra bởi ứng dụng đặt chỉ định. Chúng 

mang giá trị từ ứng dụng thực hiện Chỉ định vào thời thời điểm cần thiết khi phân đoạn 

OBR được trả về dưới dạng một phần của báo cáo. 

Trường dữ liệu có dấu sao (*) chỉ có nghĩa khi một quan sát được liên kết với một 

mẫu vật xét nghiệm. Những trường dữ liệu này được hoàn thành bởi ứng dụng đặt chỉ định 

khi ứng dụng đặt chỉ định tiếp nhận mẫu vật xét nghiệm. Chúng được hoàn thiện bởi Ứng 

dụng thực hiện Chỉ định tiếp nhận được mẫu vật xét nghiệm. 

Trường dữ liệu OBR-7- ngày/thời gian quan sát và trường dữ liệu OBR-8- 

ngày/thời gian kết thúc quan sát (được đánh dấu với ký hiệu #) là những thời điểm có liên 

quan về mặt sinh lý. Trong trường hợp một quan sát trên mẫu vật xét nghiệm, chúng đại 

diện cho việc bắt đầu hoặc kết thúc thu thập mẫu vật xét nghiệm. Còn trong trường hợp 

một quan sát thu được trực tiếp từ một chủ thể (ví dụ như BP hay chụp X-quang ngực), 

chúng đại diện cho thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quan sát. 

4.5.3.2 OBR-1   Thiết lập ID – OBR   (SI)   00237 

Định nghĩa: Đối với Chỉ định đầu tiên được truyền đi, số thứ tự sẽ là 1; Chỉ định 

thứ 2 sẽ là 2; và cứ tiếp tục như vậy. 

4.5.3.3 OBR-2   Số hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định  (EI)   00216 
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Thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này giống hệt như trường dữ liệu ORC-2- Số hiệu Chỉ 

định của ứng dụng đặt chỉ định. 

Trường dữ liệu này là trường hợp đặc biệt của loại dữ liệu Định danh thực thể (xem 

Chương 2A, mục 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự nhằm định danh 

một Chỉ định riêng lẻ (phân đoạn ORC và các phân đoạn chi tiết Chỉ định liên quan). Giới 

hạn mười lăm (15) kí tự mặc dù không bắt buộc, nhưng được đề xuất. Nó được gán bởi 

ứng dụng đặt chỉ định (ứng dụng đặt chỉ định). Việc thực hiện triển khai phù hợp HL7 khi 

số lượng kí tự dành cho trường dữ liệu này tăng lên để phù hợp với các ứng dụng yêu cầu 

số lượng kí tự lớn hơn dành cho số hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định. Nó định danh 

một Chỉ định duy nhất cần tìm giữa tất cả các Chỉ định khác trong một ứng dụng đặt chỉ 

định cụ thể. Thành phần dữ liệu thứ hai tới thứ tư bao gồm ID ứng dụng đặt chỉ định trong 

cùng hình thức với loại dữ liệu HD (Mục 2.A.36, “ HD – Định danh phân cấp”). Thành 

phần dữ liệu thứ 2, ID không gian tên, là một giá trị được mã hóa do người dùng định 

nghĩa được kết hợp duy nhất với một ứng dụng. Giới hạn 6 kí tự tuy không bắt buộc, 

nhưng được đề xuất. Một cơ quan/tổ chức hay một nhóm cho trước trong các cơ quan có 

liên hệ mật thiết với nhau nên thành lập một danh sách các ứng dụng duy nhất có tiềm 

năng trở thành ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng thực hiện Chỉ định, rồi gán cho chúng 

các ID ứng dụng duy nhất. Các thành phần dữ liệu này được ngăn cách nhau bởi các ký tự 

ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’.  

Tham khảo trường dữ liệu ORC-2- số hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định 

(phần 4.5.1.2) để có thêm thông tin về thời điểm trường dữ liệu này phải có giá trị. 

Một cơ quan/tổ chức hay một nhóm cho trước có liên hệ mật thiết với nhau trong 

các cơ quan nên thành lập một danh sách các ứng dụng duy nhất có tiềm năng trở thành 

ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng thực hiện Chỉ định, rồi gán cho chúng các ID ứng 

dụng duy nhất. Danh sách ID ứng dụng là một trong những danh sách từ điển tổng thể của 

tổ chức, được trình bày chi tiết trong Chương 8. Vì các ứng dụng của bên thứ 3 (nằm ngoài 

ứng dụng đặt chỉ định và thực hiện Chỉ định của chỉ định) có thể gửi và nhận bản tin ORM 

và bản tin ORR, ID ứng dụng đặt chỉ định trong trường dữ liệu này không giống như bất kì 

ứng dụng gửi – nhận nào trong hệ thống. (được xác định trong phân đoạn MSH) 

Điều kiện khiến trường dữ liệu này trở nên bắt buộc chia làm 2 trường hợp. Trường 

hợp 1, dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-2 và trường dữ liệu OBR-2 theo lô gic đều là 

định danh của ứng dụng đặt chỉ định. Trường hợp 2, dữ liệu trong cả trường dữ liệu ORC-

3 và trường dữ liệu OBR-3 theo lô gic đều là định danh của ứng dụng thực hiện Chỉ định.  
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Từ đó, mỗi bản tin đều phải có định danh của ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng 

thực hiện Chỉ định, ngoại trừ mã kiểm soát việc “gửi số hiệu” vì mục đích của mã này yêu 

cầu một định danh của ứng dụng đặt chỉ định. 

Nếu cả phân đoạn ORC và OBR cùng xuất hiện trong cùng một bản tin, thì chỉ có 

một phân đoạn duy nhất được chứa các giá trị. Nếu cả hai phân đoạn cùng chứa các trường 

dữ liệu ORC-2/OBR-2 hoặc ORC-3/OBR-3, thì mỗi cặp đều phải được ghép phù hợp. Hệ 

thống gửi có thể bao gồm cả số hiệu đặt chỉ định lẫn số hiệu thực hiện Chỉ định trong cả 

hai phân đoạn ORC lẫn phân đoạn OBR miễn là dữ liệu giữa hai phân đoạn giống nhau. 

Hệ thống khởi tạo được khuyến khích cung cấp một số hiệu duy nhất khi chỉ định 

mới hoặc kết quả không mong muốn được trao đổi ngay từ ban đầu. 

Các qui định này áp dụng cho một số trường dữ liệu khác xuất hiện trong cả hai 

phân đoạn ORC và ORB nhằm nâng cao khả năng tương thích (ví dụ: định giờ/số lượng, 

số hiệu cha, nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định, và các số gọi lại chỉ định) 

4.5.3.4 OBR-3   Số lượng chỉ định thực hiện Chỉ định   (EI)   00217 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là một số hiệu Chỉ định kết hợp với ứng dụng thực 

hiện Chỉ định. Đây là một định danh vĩnh viễn dành cho một chỉ định và các quan sát liên 

quan của nó. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt của loại dữ liệu Định danh thực thể 

(xem Chương 2, mục 2.A.28, “EI- định danh thực thể”). 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự nhằm định danh Chỉ định riêng lẻ 

(ví dụ, phân đoạn ORC kết hợp với phân đoạn chi tiết Chỉ định), được gán bởi ứng dụng 

thực hiện Chỉ định (ứng dụng tiếp nhận). Chuỗi ký tự này định danh một Chỉ định duy 

nhất cần tìm giữa tất cả các Chỉ định khác trong một ứng dụng thực hiện Chỉ định cụ thể 

(ví dụ như phòng xét nghiệm lâm sàng). Tính duy nhất phải tồn tại qua thời gian.   

Thành phần dữ liệu thứ hai tới thứ tư bao gồm ID ứng dụng thực hiện Chỉ định 

cùng hình thức với loại dữ liệu HD (Mục 2.A.36, “ HD – Định danh phân cấp”). Thành 

phần dữ liệu thứ 2 là một giá trị được mã hóa do người dùng định nghĩa xác định duy nhất 

một ứng dụng từ các ứng dụng khác trong mạng lưới. Giới hạn 6 kí tự tuy không bắt buộc 

nhưng được khuyến khích. Thành phần dữ liệu thứ hai này là số hiệu chỉ định thực hiện 

của ứng dụng thực hiện Chỉ định thì luôn luôn định danh một chỉ định thực sự của ứng 

dụng thực hiện Chỉ định. 
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Tham khảo trường dữ liệu ORC-3-số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ 

định để có thêm thông tin về thời điểm trường dữ liệu này phải có giá trị. 

Điều kiện khiến trường dữ liệu này trở nên bắt buộc chia làm 2 trường hợp. Trường 

hợp 1, dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-2 và trường dữ liệu OBR-2 theo lô gic đều là 

định danh của ứng dụng đặt chỉ định. Trường hợp 2, dữ liệu trong cả hai trường dữ liệu 

ORC-3 và trường dữ liệu OBR-3 theo lô gic đều là định danh của ứng dụng thực hiện Chỉ 

định.  

Từ đó, mỗi bản tin đều phải có định danh của ứng dụng đặt chỉ định hoặc ứng dụng 

thực hiện Chỉ định, ngoại trừ mã kiểm soát việc “gửi số hiệu” vì mục đích của mã này là 

yêu cầu một định danh của ứng dụng đặt chỉ định. 

Nếu cả hai phân đoạn ORC và OBR cùng xuất hiện trong cùng một bản tin, thì chỉ 

có một phân đoạn duy nhất phải chứa các giá trị. Nếu cả hai phân đoạn cùng chứa giá trị 

của trường dữ liệu ORC-2/OBR-2 hoặc ORC-3/OBR-3, thì mỗi cặp đều phải được ghép 

phù hợp. Hệ thống gửi có thể bao gồm cả số hiệu đặt chỉ định lẫn số hiệu thực hiện Chỉ 

định trong cả hai phân đoạn ORC lẫn phân đoạn OBR miễn là dữ liệu giữa hai phân đoạn 

giống nhau.  

Hệ thống khởi tạo được khuyến khích cung cấp một số hiệu duy nhất khi chỉ định 

mới hoặc kết quả không mong muốn được trao đổi ngay từ ban đầu. 

 Trường dữ liệu Số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định (OBR-3 hoặc 

ORC-3) định danh duy nhất một Chỉ định cùng với các quan sát liên kết với nó. Ví dụ, giả 

sử rằng một cơ quan/tổ chức thu thập các quan sát từ một vài ứng dụng phụ trợ trong một 

cơ sở dữ liệu chung, và cơ sở dữ liệu này được truy vấn bởi một ứng dụng khác dành cho 

các quan sát. Với trường hợp này, số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định và số 

hiệu chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định được chuyển tiếp bởi cơ sở dữ liệu chung sẽ lần 

lượt là của ứng dụng thực hiện Chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ định gốc thay vì một ứng 

dụng mới được gán bởi ứng dụng cơ sở dữ liệu chung.  

Tương tự như vậy, nếu ứng dụng của bên thứ ba của một Chỉ định, không phải là 

của ứng dụng thực hiện Chỉ định hay ứng dụng đặt chỉ định, được cho phép chỉnh sửa 

trạng thái của Chỉ định (Chỉ định hoặc hủy Chỉ định), ứng dụng đó sẽ gửi tới ứng dụng 

thực hiện Chỉ định một bản tin ORM chứa phân đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-1 - 

kiểm soát Chỉ định có giá trị “CA” và chứa số hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định và 

số hiệu chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định, thay vì tự chỉ định. 

4.5.3.5 OBR-4   Định danh dịch vụ phổ biến   (CWE)   00238 
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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 mã định danh của các quan sát/xét nghiệm/bộ 

xét nghiệm được Chỉ định. Định danh này có thể đến từ cả hệ thống mã hóa nội bộ hoặc từ 

các tiêu chuẩn công nghiệp chẳng hạn như SNOMED và LOINC. 

4.5.3.6 OBR-5   Mức độ ưu tiên 

Chú ý: Trường dữ liệu OBR-5 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

với các phiên bản cũ kể từ  v2.4 và chi tiết đã được rút ra và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể 

từ phiên bản v2.7. 

4.5.3.7 OBR-6   Ngày/thời gian được Yêu cầu 

Chú ý: Trường dữ liệu OBR-5 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

với các phiên bản cũ kể từ  v2.4 và chi tiết đã được rút ra và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể 

từ phiên bản v2.7. 

4.5.3.8 OBR-7   Ngày/thời gian quan sát   (DTM)   00241 

Định nghĩa: trường dữ liệu này để chỉ ngày/thời gian về mặt lâm sàng thích hợp 

dành cho quan sát. Trong trường hợp quan sát được lấy trực tiếp từ một chủ thể, trường dữ 

liệu này là ngày và thời gian thực mà quan sát đã thu được. Trong trường hợp nghiên cứu 

liên quan tới mẫu vật xét nghiệm, trường dữ liệu này đại diện cho ngày và thời gian mẫu 

vật xét nghiệm được thu thập. (Trường dữ liệu này là trường dữ liệu chỉ dành cho kết quả 

ngoại trừ khi ứng dụng đặt chỉ định hoặc bên thứ 3 thực sự lấy được mẫu vật xét nghiệm). 

Tùy điều kiện mà trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc hoặc không. Khi phân đoạn 

OBR được truyền đi như một phần của bản tin báo cáo, trường dữ liệu này phải được gán 

giá trị. Nếu nó được truyền đi như một phần của yêu cầu và mẫu vật cũng được truyền 

theo như thế, trường dữ liệu này cũng phải được gán giá trị bởi vì thời gian mẫu vật xét 

nghiệm là ngày/thời gian thích hợp dành cho quan sát về mặt sinh lý. 

4.5.3.9 OBR-8   Ngày/thời gian kết thúc quan sát   (DTM)   00242 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian kết thúc nghiên cứu hoặc thu 

thập mẫu vật xét nghiệm. Nếu một quan sát diễn ra trong một khoảng thời gian liên tục, 

trường dữ liệu này sẽ cho biết khi nào khoảng thời gian quan sát đó kết thúc. Với những 
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quan sát chỉ xảy ra tại một thời điểm, trường dữ liệu này sẽ có giá trị rỗng (null). Đây là 

trường dữ liệu dành cho nhiều kết quả ngoại trừ trong trường hợp ứng dụng đặt chỉ định 

cùng với một bên khác không phải là ứng dụng thực hiện Chỉ định sẵn sàng lấy được mẫu 

vật xét nghiệm) 

4.5.3.10  OBR-9  Khối Lượng/Dung lượng thu thập   (CQ)   00243 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho 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: với các xét nghiệm trong phòng xét nghiệm, khối lượng/dung lượng 

thu thập chính là khối lượng/dung lượng mẫu vật xét nghiệm. Đơn vị mặc định là ML. Đặc 

biệt, các đơn vị này nên tuân theo tiêu chuẩn ISO về các tên viết tắt của đơn vị (ISO-2955, 

1997). Đây là trường dữ liệu dành cho một kết quả duy nhất ngoại trừ khi ứng dụng đặt chỉ 

định hoặc ứng dụng của một bên khác đã lấy/thu thập được mẫu vật xét nghiệm. (Tham 

khảo Chương 7 mục 7.4.2.6 để có thêm thông tin chi tiết về các đơn vị dung lượng/khối 

lượng) 

4.5.3.11  OBR-10   Định danh người thu thập   (XCN)   00244 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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)> 

Chú ý: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược với 

các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT được mô tả 

trong Chương 7. 
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Khi một mẫu vật được Yêu cầu dành cho một nghiên cứu (xét nghiệm), trường dữ 

liệu này sẽ định danh cá nhân, phòng/ban/khoa/bộ phận, hoặc cơ sở y tế đã thu thập mẫu 

vật xét nghiệm. Cả ở dạng tên, dạng mã ID hoặc cả 2 có thể xuất hiện. Nếu người đó được 

tham chiếu đến trong trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu  đến trong phân đoạn 

PRT, chúng phải chứa thông tin giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì phân đoạn 

PRT được ưu tiên.  

4.5.3.12  OBR-11  Mã hành động với mẫu vật xét nghiệm    (ID)   00245 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định hành động kèm theo hoặc đi trước Chỉ 

định, được thực hiện với mẫu vật xét nghiệm. Mục đích của trường dữ liệu này là nhắm tới 

chất lượng tốt hơn (vào thời điểm thích hợp) khi mã kiểm soát Chỉ định trong phân đoạn 

ORC đi kèm chỉ định cho hành động chung. Ví dụ, khi một Chỉ định mới (ORC-“NW”) 

được gửi tới phòng xét nghiệm, trường dữ liệu này sẽ thông báo với phòng xét nghiệm có 

thu thập mẫu vật xét nghiệm hay không (“L” hay “O”). Tham khảo Bảng 0065 của HL7 – 

Mã hành động với mẫu vật xét nghiệm trong chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo 

những giá trị hợp lệ. 

4.5.3.13  OBR-12  Mã nguy hiểm (CWE)   00246 

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 mã và/hoặc văn bản để cho biết rõ bất cứ 

mối nguy hiểm được phát hiện hay bị nghi ngờ nào của bệnh nhân hoặc mẫu vật xét 

nghiệm, ví dụ như bệnh nhân với bệnh lao phổi, hay máu của bệnh nhân viêm gan. Dạng 

mã hóa và/hoặc dạng văn bản đều có thể không xuất hiện. Tuy nhiên, dạng mã hóa luôn 

được đặt trong vị trí của thành phần dữ liệu đầu tiên, và dạng văn bản tự do ở thành phần 

dữ liệu thứ hai. Vì thế, dạng văn bản tự do không có mã hóa phải được ưu tiên trước bởi 

ký tự phân cách thành phần dữ liệu ‘^’. 

4.5.3.14  OBR-13 Thông tin lâm sàng liên quan (CWE)   00247 
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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 thông tin lâm sàng bổ sung về bệnh nhân 

hoặc mẫu vât xét nghiệm. Trường dữ liệu này được sử dụng để báo cáo các chẩn đoán 

hoặc phát hiện lâm sàng mang tính hỗ trợ hoặc vẫn còn nghi vấn trong Chỉ định dành cho 

các nghiên cứu chẩn đoán được diễn giải với một đoạn văn bản hoặc mã đơn giản thích 

hợp. Trường dữ liệu này có thể sử dụng tất cả những bộ mã phù hợp bao gồm cả bộ mã 

SNOMED để gửi bản tin Thông tin lâm sàng liên quan. Nếu cần nhiều thông tin hơn, ví dụ 

như ngày/thời gian quan sát, người quan sát, phạm vi (khoảng) bất thường, vv, hoặc là các 

thông tin cần được đưa tới dưới dạng cấu trúc cao hơn, ví dụ như cấu trúc số học với các 

đơn vị đo lường được mã hóa, thì nhóm Quan sát/kết quả đi cùng với phân đoạn OBR sẽ 

được sử dụng. Các ví dụ bao gồm việc báo cáo lượng khí các-bon dioxit trong khí huyết,  

các thời điểm trong chu kì kinh nguyệt để phục vụ cho xét nghiệm phát hiện sớm ung thư 

cổ từ cung, và các điều kiện khác ảnh hưởng đển việc diễn giải xét nghiệm. Tham khảo 

Bảng 0916 của HL7- Thông tin y khoa thích hợp trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham 

khảo những giá trị hợp lệ.  

4.5.3.15  OBR-14   Ngày/thời gian tiếp nhận mẫu vật xét nghiệm  

Chú ý: Trường dữ liệu OBR-14 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.5 và chi tiết đã được rút ra khỏi tiêu 

chuẩn kể từ phiên bản v2.7. Tham khảo phân đoạn SPM trong Chương 7. 

4.5.3.16  OBR-15   Nguồn mẫu vật xét nghiệm  

Chú ý: Trường dữ liệu OBR-15 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.5 và chi tiết đã được rút ra và bị loại bỏ 

khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản v2.7. Tham khảo phân đoạn SPM trong Chương 7. 

4.5.3.17  OBR-16   Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định   (XCN)   00226 



Trang 98 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ  v2.7. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT được mô tả  

trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định nhà cung cấp dịch vụ y tế đã chỉ định các xét nghiệm. 

Mã ID, tên hoặc cả hai đều có thể xuất hiện. Trường dữ liệu này có giá trị giống với giá trị 

của trường dữ liệu ORC-12- nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định. Nếu một người được tham 

chiếu đến trong trường dữ liệu này và cũng được tham chiếu đến trong phân đoạn PRT, thì 

chúng phải chứa thông tin giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì trường dữ liệu 

PRT được ưu tiên.  

4.5.3.18  OBR-17   Số điện thoại gọi lại chỉ định   (XTN)   00250 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa số điện thoại để báo cáo trạng thái hoặc kết 

quả bằng cách sử dụng định dạng tiêu chuẩn đi kèm với số mở rộng và/hoặc số máy nhắn 

tin khi có thể áp dụng được. 

4.5.3.19  OBR-18   Trường dữ liệu số 1 của ứng dụng đặt chỉ định   (ST)   00251 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là trường thứ nhất của người sử dụng. Văn bản được 

gửi bởi ứng dụng đặt chỉ định sẽ được trả về cùng với các kết quả. 

4.5.3.20  OBR-19   Trường dữ liệu số 2 của ứng dụng đặt chỉ định   (ST)   00252 

Định nghĩa: trường dữ liệu này tương tự như trường dữ liệu số 1 của ứng dụng đặt 

chỉ định. 

4.5.3.21  OBR-20   Trường dữ liệu số 1 của ứng dụng thực hiện Chỉ định (ST)   00253 

Định nghĩa: trường dữ liệu này có thể định nghĩa được cho bất cứ việc sử dụng nào 

bởi ứng dụng thực hiện Chỉ định (dịch vụ chẩn đoán) 

4.5.3.22  OBR-21   Trường dữ liệu số 2 của ứng dụng thực hiện Chỉ định (ST)   00254 

Định nghĩa: trường dữ liệu này tương tự như trường dữ liệu số 1 của ứng dụng thực 

hiện Chỉ định 

4.5.3.23  OBR-22  Ngày/thời gian báo cáo kết quả/thay đổi trạng thái  (DTM)   00255 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định cụ thể ngày/thời gian khi kết quả được báo 

cáo hoặc trạng thái được thay đổi. Trường dữ liệu có điều kiện này là có thuộc tính bắt 

buộc bất cứ khi nào trường dữ liệu OBR-25 có giá trị. Trường dữ liệu này được sử dụng để 

cho biết rõ ngày và thời gian các kết quả được sắp xếp trong một báo cáo và được công bố, 

hay khi một trạng thái, như đã được định nghĩa trong trường dữ liệu ORC-5 trạng thái Chỉ 

định, được nhập vào hoặc bị thay đổi. (Đây chỉ là một trường kết quả). Khi các ứng dụng 

khác (chẳng hạn như ứng dụng văn phòng hoặc ứng dụng cơ sở dữ liệu lâm sàng) truy vấn 

ứng dụng của phòng xét nghiệm về những kết quả không được truyền đến, thông tin trong 
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trường dữ liệu này có thể được sử dụng để kiểm soát quá trình xử lý về việc liên kết trao 

đổi. Thông thường, dịch vụ chỉ định muốn chỉ có những kết quả nêu trên cùng với 

ngày/thời gian báo cáo lớn hơn ngày/thời gian ứng dụng yêu cầu tiếp nhận kết quả lần 

cuối. 

4.5.3.24  OBR-23   Tính phí theo hoạt động   (MOC)   00256 

Thành phần dữ liệu: <Monetary Amount (MO)> ^ <Charge Code (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Lượng tiền (MO) : <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã chi phí: <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 chi phí của thực thể chỉ định dành cho các nghiên 

cứu được thực hiện khi có thể áp dụng được. Thành phần dữ liệu đầu tên là lượng được 

tính theo đơn vị đô la vào thời điểm ứng dụng thực hiện Chỉ định ghi nhận. Thành phần dữ 

liệu thứ hai là một mã chi phí được ứng dụng thực hiện Chỉ định ghi nhận (chỉ ghi nhận 

kết quả)    

4.5.3.25  OBR-24   ID mục dịch vụ chẩn đoán (ID)   00257 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là một mục của dịch vụ chẩn đoán nơi mà quan sát 

được thực hiện. Nếu nghiên cứu được tiến hành bởi một dịch vụ bên ngoài, định danh của 

dịch vụ đó sẽ được ghi nhận tại đây. Tham khảo Bảng 0074 của HL7 – ID mục dịch vụ 

chẩn đoán trong Chương 2C, các Bảng mã để tham khảo các giá trị hợp lệ.  

4.5.3.26  OBR-25   Tình trạng kết quả   (ID)   00258 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa trạng thái của các kết quả dành cho Chỉ định 

này. Trường dữ liệu có điều kiện này có thuộc tính bắt buộc bất cứ khi nào một bản tin báo 

cáo có chứa phân đoạn OBR. Trường dữ liệu này không nhất thiết phải là một phần của 

Chỉ định ban đầu. 

Có 2 phương pháp gửi thông tin về trạng thái. Nếu trạng thái thuộc về toàn bộ Chỉ 

định, sử dụng trường dữ liệu ORC-15- ngày/thời gian có hiệu lực của Chỉ định và trường 

dữ liệu ORC- 5- trạng thái Chỉ định. Nếu trạng thái chỉ thuộc về phân đoạn chi tiết Chỉ 

định, thì sử dụng trường dữ liệu OBR-25- trạng thái kết quả và trường dữ liệu OBR-22- 
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ngày/thời gian báo cáo kết quả/ thay đổi trạng thái. Nếu cả hai phương pháp cùng được sử 

dụng, thì giá trị của phân đoạn OBR sẽ được ưu tiên hơn giá trị của phân đoạn ORC. 

Trường dữ liệu này về cơ bản được sử dụng trong việc hồi đáp cho một bản tin một 

truy vấn trạng thái Chỉ định khi mức độ của chi tiết được yêu cầu không bao gồm các phân 

đoạn OBX. Khi cần có một trạng thái riêng biệt của mỗi kết quả, trường dữ liệu OBX-11- 

trạng thái kết quả quan sát có thể được sử dụng. Tham khảo Bảng 0123 của HL7 – Tình 

trạng kết quả trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.5.3.27  OBR-26   Kết quả cha   (PRL)   00259 

Thành phần dữ liệu: <Parent Observation Identifier (CWE)> ^ <Parent Observation Sub-identifier (ST)> 

^ <Parent Observation Value Descriptor (TX)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh quan sát cha (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 định nghĩa để có hiệu lực với các dạng liên 

kết khác (ví dụ như trong chất độc học). Thông tin quan trọng này, cùng với các thông tin 

trong trường dữ liệu OBR-29- Định danh quan sát kết quả cha và trường dữ liệu OBR-54 

Chỉ định cha, định danh duy nhất phân đoạn OBX trong kết quả cha liên quan tới Chỉ định 

này. Giá trị của phân đoạn OBX trong kết quả cha là chủng loài sinh vật hoặc các cấu trúc 

hóa học về các báo cáo nhóm xét nghiệm này. Ví dụ, nếu nhóm xét nghiệm hiện tại là độ 

nhạy cảm kháng khuẩn, thì kết quả cha được xác định trong phân đoạn OBX chứa một kết 

quả nhằm xác định sinh vật mà kháng sinh tác động tới. Mối liên kết gián tiếp này được ưu 

tiên bởi vì tên của sinh vật trong kết quả cha phải trải qua một vài giá trị sơ bộ trước khi có 

giá trị cuối cùng. 

Thành phần dữ liệu thứ ba được sử dụng để lưu tên của vi sinh vật được xác định 

trực tiếp bởi kết quả cha. Trong trường hợp này, sinh vật đó cần được xác định chính xác 

giống như ở trong môi trường nuôi cấy cha. 

Chúng ta chấp nhận rằng trường dữ liệu này không chiếm toàn bộ trường dữ liệu 

kết quả từ kết quả cha. Nó chỉ có tác dụng với tên ở dạng văn bản của sinh vật hoặc phân 

loài hóa học con được xác định. Trường dữ liệu này có mặt chỉ nhằm cung cấp phương 

pháp kết nối lại với kết quả cha cho những hệ thống không thể sinh ra các ID quan sát và 

ID con rõ ràng.  
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Trường dữ liệu này chỉ xuất hiện khi kết quả cha được xác định bởi trường dữ liệu 

OBR-29- cha hoặc trường dữ liệu OBR-57  ID kết quả cha, và kết quả cha cung cấp Chỉ 

định hoặc kết quả con cho mỗi một kết quả giữa nhiều kết quả. (Tham khảo Chương 7 để 

có thêm thông tin chi tiết về liên kết này hơn).   

Phương thức thứ hai của việc truyền tải thông tin là nhằm sử dụng một phân đoạn 

kết quả quan sát tiêu chuẩn (OBX). Nếu có nhiều hơn một sinh vật, trường dữ liệu OBX-4- 

ID con quan sát được sử dụng để phân biệt chúng. Trong trường hợp này, phân đoạn OBX 

đầu tiên với ID con N sẽ chứa giá trị để xác định vi sinh vật thứ N, và mỗi phân đoạn OBX 

với ID con N sẽ chứa các giá trị độ nhạy cảm của một thử nghiệm kháng sinh nhất định 

trên sinh vật đó. 

4.5.3.28  OBR-27   Định giờ/số lượng 

Chú ý: Trường dữ liệu OBR-27 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.5 và chi tiết đã được rút ra và bị loại bỏ 

khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản v2.7. 

4.5.3.29  OBR-28   Gửi bản sao kết quả đến   (XCN)   00260 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Source Table (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.7 . Các tương thích giờ đây đã khả dụng 

thông qua phân đoạn PRT đi kèm với phân đoạn OBR bằng cách sử dụng giá trị “RCT” 

(gửi bản sao kết quả đến) trong trường dữ liệu PRT-4 (Sự tham gia) từ Bảng 912 của HL7- 

Sự tham gia trong Chương 2C, các Bảng mã, và tham chiếu các thông tin liên quan thích 

hợp bằng cách sử dụng các trường dữ liệu của phân đoạn PRT. Phân đoạn PRT được mô tả 

chi tiết hơn trong Chương 7, mục 7.4.3 “PRT-  Phân đoạn thông tin sự tham gia”. 

Trường dữ liệu này xác định những người nhận bản sao chép kết quả. Vì qui ước 

nội bộ, số ID và tên đều có thể không xuất hiện.  

4.5.3.30  OBR-29   Định danh quan sát kết quả cha   (EIP)   00261 

Thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh gán bởi ứng dụng đặt chỉ định (EI):  <Entity Identifier 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh gá bởi ứng dụng thực hiện Chỉ định (EI):  <Entity Identifier 

(ST)> & <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: trường dữ liệu này liên kết kết quả con với kết quả cha của chính nó 

khi mối quan hệ của kết quả cha-con tồn tại. Trường dữ liệu này định danh duy nhất số 

hiệu chỉ định của kết quả cha; không có thông tin khác được yêu cầu để liên kết kết quả 

con với kết quả cha của nó. 

4.5.3.31  OBR-30   Phương tiện vận chuyển (ID)   00262 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định phương thức (hoặc có hay không) vận 

chuyển một bệnh nhân, khi có thể áp dụng được. Tham khảo Bảng 0124 của HL7 – 

phương thức vận chuyển trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những mã hợp lệ. 

4.5.3.32  OBR-31   Lí do cho việc nghiên cứu   (CWE)   00263 

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 mã hoặc văn bản sử dụng các qui ước của các 

trường dữ liệu mã hóa được đề cập đến trong chương về Kiểm soát (chương 2). Trường dữ 

liệu này phục vụ cho một số nghiên cứu để đạt được việc hoàn trả chi phí bảo hiểm thích 

đáng. 

4.5.3.33  OBR-32   Người diễn giải kết quả chính (NDL)   00264 

Thành phần dữ liệu: <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ <Point of 

Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  (IS)> ^ 

<Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tên (CNN):   <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & <Source 

Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning Authority  - 

Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.6. Độc giả tham khảo phân đoạn PRT 

được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này định danh các bác sĩ hoặc các bác sỹ lâm sàng đã diễn giải các 

quan sát cũng như chịu trách nhiệm cho nội dung báo cáo. 
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Một ví dụ về việc sử dụng phân đoạn PRT để thay thế cho phân đoạn OBR-32- 

Người Diễn giải kết quả chính, xem xét ví dụ sau đây: 

Harold Hippocrates, MD, Người diễn giải chính. 

ID Nhà cung cấp dịch vụ y tế: HHIPP, được cấp phát bởi GoodHealth Hospital 

(GGH), có thời hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

Bác sĩ Hippocrates thực hiện việc diễn giải từ lúc 10:45 đến 11h ngày 15 tháng 4 

năm 2011 tại phòng xét nghiệm trung tâm (LAB01) ở cơ sở chính của bệnh viện 

GoodHealth Hospital (HOSP-MAIN) 

 Trong mẫu phản đối, bản tin sẽ chứa (không phải tất cả các thông tin trên đều xuất hiện trong mẫu này); 

...   

OBR|... |HHIPP&Hippocrates&Harold&&&&MD^201104151045^201104151100^LAB01^^^^^^HOSP-

MAIN|...<cr> 

...  

Các thông tin tương tự, sửa lại bằng cách sử dụng phân đoạn PRT sẽ xuất hiện như sau: 

... 

OBR|...<cr> 

PRT||AD||PI^Primary 

Interpreter^HL70443|HHIPP^Hippocrates^Harold^^^^GGH^L^^^PRN^^A^^^G^^20111231^MD||||LA

B01^^^^^^HOSP-MAIN||201104151045|201104151100|||<cr> 

... 

4.5.3.34  OBR-33   Trợ lí phiên dịch kết quả   (NDL)   00265 

Thành phần dữ liệu: <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ <Point of 

Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  (IS)> ^ 

<Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tên (CNN):   <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & <Source 

Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning Authority  - 

Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.6. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được sử dụng liên quan tới phân đoạn OBR được mô tả trong mục 4.5.3.32, “Người diễn 

giải kết quả chính”. 

Trường dữ liệu này xác định người quan sát lâm sàng hỗ trợ diễn giải trong nghiên 

cứu này. 
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4.5.3.35  OBR-34   Kỹ thuật viên   (NDL)   00266 

Thành phần dữ liệu: <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ <Point of 

Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  (IS)> ^ 

<Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tên (CNN):   <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & <Source 

Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning Authority  - 

Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.6. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT 

được sử dụng liên quan tới phân đoạn OBR được mô tả trong mục 4.5.3.32, “Người diễn 

giải kết quả chính”. 

Trường dữ liệu này định danh kỹ thuật viên thực hiện. 

4.5.3.36  OBR-35   Người sao chép   (NDL)   00267 

Thành phần dữ liệu: <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ <Point of 

Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  (IS)> ^ 

<Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tên (CNN):   <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & <Source 

Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning Authority  - 

Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.6. Bạn đọc tham khảo phân đoạn PRT được sử 

dụng liên quan tới phân đoạn OBR được mô tả trong mục 4.5.3.32, “Người diễn giải kết 

quả chính”. 

Trường dữ liệu này định danh người sao chép báo cáo.  

4.5.3.37  OBR-36   Ngày/thời gian theo kế hoạch (DTM)   00268 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày/thời gian mà ứng dụng thực hiện Chỉ định 

sắp xếp kế hoạch cho một quan sát khi có thể áp dụng được (ví dụ như mã hành động 

trong trường dữ liệu OBR-11- mã hành động với mẫu vật = “S”). Đây là kết quả của một 

yêu cầu để sắp xếp kế hoạch cho một xét nghiệm cụ thể và cung cấp một phương thức 
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nhằm thông báo cho ứng dụng đặt chỉ định về ngày/thời gian mà một nghiên cứu được lên 

kế hoạch dự kiến (chỉ dành cho kết quả). 

4.5.3.38  OBR-37   Số lượng hộp/vật/lọ chứa mẫu vật xét nghiệm  (NM)   01028 

Định nghĩa: trường dữ liệu này xác định số lượng hộp/vật/lọ chứa của một mẫu vật 

xét nghiệm nhất định. Với mục đích xác minh việc tiếp nhận mẫu vật xét nghiệm, số lượng 

đó có thể khác với tổng số các mẫu vật xét nghiệm đi kèm Chỉ định.  

4.5.3.39  OBR-38   Hậu cần vận chuyển các mẫu thu thập được   (CWE)   01029 

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 những phương tiện giúp mẫu vật xét nghiệm đến 

được với nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán. Thông tin đó được sử dụng để hỗ trợ phòng xét 

nghiệm trong việc lên lịch hoặc diễn giải các kết quả. Những câu trả lời có thể có như sau: 

xe vận chuyển thông thường, dịch vụ bưu chính công cộng, vv. Nếu được mã hóa, cần sử 

dụng các bảng do người dùng định nghĩa. 

4.5.3.40  OBR-39   Nhận xét của người thu thập  (CWE)   01030 

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 dành cho việc báo cáo các nhận xét bổ sung về mẫu 

vật xét nghiệm. Nếu được mã hóa, cần sử dụng bảng do người dùng định nghĩa. Nếu chỉ 

có văn bản tự do được sử dụng trong báo cáo, trường dữ liệu này được đặt trong thành 

phần dữ liệu thứ hai cùng với một giá trị rỗng (null) nằm trong trường dữ liệu thứ nhất. Ví 

dụ, ^ khó đông máu sau tĩnh mạch và tình trạng vết bầm máu. 

4.5.3.41  OBR-40   Trách nhiệm thu xếp việc vận chuyển   (CWE)   01031 
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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 một chỉ số của người chịu trách nhiệm để sắp xếp 

việc vận chuyển cho dịch vụ chẩn đoán theo kế hoạch. Ví dụ: Người Chỉ định, nhà cung 

cấp dịch vụ y tế, bệnh nhân. Nếu được mã hóa, cần sử dụng bảng do người dùng định 

nghĩa. 

4.5.3.42  OBR-41 Việc vận chuyển đã được sắp xếp   (ID)   01032 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là một chỉ số cho biết rõ việc sắp xếp vận chuyển 

được biết để thực hiện hay chưa. Tham khảo Bảng 0024 của HL7 – Việc vận chuyển đã 

được sắp xếp trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những mã hợp lệ. 

4.5.3.43  OBR-42   Yêu cầu có người hộ tống   (ID)   01033 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này một chỉ số cho biết rõ bệnh nhân cần được hộ tống 

tới khoa dịch vụ xét nghiệm. Chú ý: Bản chất của Yêu cầu hộ tống nên được ghi trong 

trường dữ liệu OBR-43- Nhận xét về kế hoạch vận chuyển bệnh nhân. Tham khảo Bảng 

0225 của HL7 – Yêu cầu hộ tống trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá 

trị hợp lệ. 

4.5.3.44  OBR-43   Nhận xét về kế hoạch vận chuyển bệnh nhân   (CWE)   01034 

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 các nhận xét ở dạng mã hoặc văn bản tự do về 

những Yêu cầu đặc biệt đối với việc vận chuyển bệnh nhân tới khoa/phòng/bộ phận dịch 

vụ chẩn đoán. Nếu được mã hóa, cần sử dụng bảng do người dùng định nghĩa. 

4.5.3.45  OBR-44   Mã thủ tục/thủ tục (CNE)   00393  
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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 định danh duy nhất được gán cho thủ 

tục/phẫu thuật, nếu có, liên kết với việc tính phí. Tham khảo Bảng 0088 định nghĩa bên 

ngoài – Mã thủ tục/phẫu thuật trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị 

được đề xuất. Trường dữ liệu này là một dạng dữ liệu được mã hóa để tương thích với hệ 

thống lâm sàng và các hệ thống phụ trợ. 

Kể từ phiên bản 2.6, hệ thống mã hóa bên ngoài có thể ứng dụng được bao gồm các 

hệ thống trong bảng tham chiếu. Nếu bộ mã được sử dụng nằm trong bảng tham chiếu, thì 

định danh lược đồ mã hóa trong bảng sẽ được sử dụng. 

4.5.3.46  OBR-45   Phần điều chỉnh/bổ nghĩa mã thủ tục   (CNE)   01316 

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 phần điều chỉnh/bổ nghĩa mã thủ tục tới các 

mã thủ tục được báo cáo trong trường dữ liệu OBR-44- mã thủ tục/thủ tục trong trường 

hợp có thể áp dụng được. Phần điều chỉnh/bổ nghĩa mã thủ tục được định nghĩa bởi các cơ 

quan quản lí chẳng hạn như CMS hay AMA. Nhiều phần điều chỉnh/bổ nghĩa có thể được 

báo cáo. Các phần điều chỉnh được sắp xếp theo mức độ ưu tiên của lượng truy cập người 

dùng. Tại Hoa Kỳ, đây là một Yêu cầu trong biểu mẫu UB và 1500 mẫu yêu cầu thanh 

toán chi phí. Nhiều phần điều chỉnh được chấp nhận và Chỉ định được đặt trong biểu mẫu 

đó có ảnh hưởng tới việc hoàn trả chi phí bảo hiểm. Tham khảo Bảng 0340 định nghĩa bên 

ngoài – Mã thủ tục/phẫu thuật trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị 

được đề xuất. 

Quy định phương thức sử dụng: trường dữ liệu này chỉ được sử dụng khi trường dữ 

liệu OBR-44- mã thủ tục/thủ tục chứa các mã thủ tục nhất định đi kèm phần điều chỉnh/bổ 
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nghĩa để được lập hóa đơn hoặc được thực hiện. Ví dụ, mã CHPCS cần có một phần điều 

chỉnh/bổ nghĩa để trở nên chính xác. 

Kể từ phiên bản 2.6, hệ thống mã hóa bên ngoài có thể ứng dụng được bao gồm các 

hệ thống trong bảng tham chiếu. Nếu bộ mã được sử dụng nằm trong bảng tham chiếu, thì 

định danh lược đồ mã hóa trong bảng sẽ được sử dụng. 

4.5.3.47  OBR-46   Thông tin về dịch vụ bổ sung của Ứng dụng đặt chỉ định   (CWE)   

01474 

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 thông tin về dịch vụ bổ sung gửi từ hệ 

thống đặt chỉ định tới hệ thống thực hiện Chỉ định dành cho mã thủ tục phổ biến được báo 

cáo trong trường dữ liệu OBR-4 ID dịch vụ phổ biến. Trường dữ liệu này được sử dụng để 

cung cấp chi tiết thông tin Chỉ định không khả dụng trong những trường dữ liệu cụ thể 

khác của phân đoạn OBR. Nhiều thành phần của thông tin dịch vụ bị bổ sung có thể được 

báo cáo. Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0411 – Giá trị thông tin dịch vụ bổ 

sung trong Chương 2C, các Bảng mã. 

Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả các chi tiết chẳng hạn như nghiên 

cứu được hoàn thành ở bên trái hay bên phải trong trường hợp nghiên cứu về cánh tay 

hoặc khi Danh mục Chỉ định không phân biệt bên trái, bên phải, hoặc nghiên cứu được 

hoàn thành với hoặc không với độ tương phản (trong trường hợp Danh mục Chỉ định 

không phân biệt 2 vấn đề đó). 

4.5.3.48  OBR-47   Thông tin về dịch vụ bổ sung của Ứng dụng thực hiện Chỉ định   

(CWE)   01475 
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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 thông tin về dịch vụ bổ sung gửi từ hệ 

thống thực hiện Chỉ định tới hệ thống đặt chỉ định dành cho mã thủ tục được báo cáo trong 

trường dữ liệu OBR-4 ID dịch vụ phổ biến. Trường dữ liệu này được sử dụng để cung cấp 

chi tiết thông tin Chỉ định không khả dụng trong những trường dữ liệu cụ thể khác của 

phân đoạn OBR. Về cơ bản, trường dữ liệu này phản ánh thông tin giống y như nhau khi 

được gửi tới hệ thống thực hiện Chỉ định trong trường dữ liệu OBR-46- thông tin về dịch 

vụ bổ sung của ứng dụng đặt Chỉ định, trừ khi thông tin bị sửa đổi, khi đó, hệ thống thực 

hiện Chỉ định sẽ báo cáo những gì đã được thực hiện bằng cách sử dụng trường dữ liệu 

này. Nhiều thành phần của thông tin dịch vụ bị bổ sung có thể được báo cáo. Tham khảo 

Bảng do Người dùng định nghĩa 0411 – Giá trị thông tin dịch vụ bổ sung trong Chương 

2C, các Bảng mã. 

Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả các chi tiết chẳng hạn như nghiên 

cứu được hoàn thành ở bên trái hay bên phải trong trường hợp nghiên cứu về cánh tay 

hoặc Danh mục Chỉ định không phân biệt bên trái, bên phải, hoặc nghiên cứu được hoàn 

thành có hoặc không có độ tương phản (trong trường hợp Danh mục Chỉ định không phân 

biệt 2 điều đó).  

4.5.3.49  OBR-48   Lí do cần thiết trùng lặp thủ tục y tế   (CWE)   01646 

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 sử dụng để lưu lí do tại sao thủ tục trong 

trường dữ liệu OBR-44- Mã thủ tục/thủ tục trùng lặp với thủ tục được Chỉ định/được tính 

phí trước đó của cùng một bệnh nhân vào cùng một ngày dịch vụ, và được xác định là cần 
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thiết về mặt y tế. Lí do cho điều này có thể được mã hóa hoặc trình bày dưới dạng văn bản 

tự do. 

Trường dữ liệu này hướng tới việc cung cấp thông tin cho hệ thống tài chính về 

người lập hóa đơn cho các thủ tục bị trùng lặp  

Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0476 – Lí do lặp lại thủ tục y tế trong 

Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị được đề xuất.  

4.5.3.50  OBR-49   Xử lí kết quả   (CWE)   01647 

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 truyền thông tin liên quan đến việc xử lí kết quả. Ví 

dụ: một Chỉ định có thể xác định rằng kết quả (ví dụ như phim chụp X-quang)  cần được 

gửi tới bệnh nhân để chuyển lại về người Chỉ định. Tham khảo Bảng 0507 của HL7- Xử lí 

kết quả quan sát trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị. Nếu trường 

dữ liệu này không được gán giá trị hoặc nó chứa giá trị “CC^Các bản sao chép được Yêu 

cầu”, thì những cách xử lí thông thường được thực hiện và phân đoạn PRT liên kết với 

phân đoạn OBR với giá trị của trường dữ liệu PRT-4 là “PCT^Gửi bản sao kết quả đến” sẽ 

xác định những người tiếp nhận kết quả khác. Khi trường dữ liệu này chứa giá trị 

“BCC^Sao chép mù”, các phân đoạn PRT chứa trong bản tin Chỉ định và bản tin kết quả 

quan sát được gửi tới người yêu cầu sẽ không chứa trong các bản tin kết quả quan sát được 

gửi tới những người tiếp nhận được sao chép. 

4.5.3.51  OBR-50   Định danh dịch vụ phổ biến cha (CWE)   02286 

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 được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích 

ngược với các phiên bản cũ kể từ phiên bản v2.7. Chú ý rằng phân đoạn OBR-50 đã 

không được chấp thuận trong phiên bản 2.7 nhằm cho phép nhà phát triển xây dựng bản 

tin điều chỉnh và chuẩn bị cho việc hỗ trợ mối quan hệ 1:1 như dự tính giữa Số hiệu chỉ 

định của ứng dụng đặt chỉ định/Ứng dụng thực hiện Chỉ định và Định danh dịch vụ phổ 

biến.  

Trường dữ liệu này chứa mã định danh cho các Chỉ định cha, như đã được định 

danh trong trường dữ liệu ORC-8 Cha và/hoặc trường dữ liệu OBR-29 Cha (nếu xuất 

hiện), khiến các quan sát/xét nghiệm/bộ xét nghiệm này được thực hiện. Trường dữ liệu 

này có thể dựa trên các mã địa phương và/hoặc mã “phổ biến”. HL7 đề xuất sử dụng định 

danh dịch vụ “phổ biến”.  

Chú ý rằng trường dữ liệu ORC-8 Cha và/hoặc trường dữ liệu OBR-29 Cha có thể 

được sử dụng mà không cần gán giá trị cho trường dữ liệu OBR-50. Tuy nhiên, trường dữ 

liệu ORC-8 Cha và/hoặc OBR-29 Cha vắng mặt có thể dẫn tới sự không rõ ràng của Chỉ 

định thực tế được tham chiếu đến. 

Chú ý rằng rằng trường dữ liệu ORC-8 Cha và/hoặc OBR-29 Cha xác định một Chỉ 

định cha đơn lẻ (ví dụ như phân đoạn OBR) cho trường dữ liệu ORC-31 Định danh dịch 

vụ phổ biến cha và trường dữ liệu OBR-50 Định danh dịch vụ phổ biến cha. 

Trường dữ liệu ORC-31- định danh dịch vụ phổ biến cha giống với trường dữ liệu 

OBR-50 – định danh dịch vụ phổ biến cha. Nếu cả hai trường dữ liệu đều có giá trị, thì giá 

trị ấy phải giống nhau. 

4.5.3.52  OBR-51   ID nhóm quan sát   (EI)   02307 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: ID nhóm quan sát là một định danh được gán bởi nhà cung cấp kết quả 

để định danh đơn lẻ các kết quả liên kết với phân đoạn OBR này. ID nhóm quan sát hướng 

tới duy trì nguyên trạng, bất chấp những thay đổi trong trạng thái tới kết quả (đây không 

phải là một ID chụp nhanh – ID tạm thời). Trường dữ liệu này hướng tới cải thiện khả 

năng tương thích với phiên bản V3 của HL7. 

4.5.3.53  OBR-52   ID nhóm quan sát cha    (EI)   02308 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu ID nhóm quan sát cha liên kết phân đoạn OBR con này 

với phân đoạn OBR cha của nó bằng cách sử dụng ID nhóm quan sát của kết quả cha.  
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4.5.3.54  OBR-53   Số hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định thay thế   (CX)   03303 

 Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility 

(HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning Jurisdiction 

(CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ 

<Security Check Scheme (ID)>   

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Nơi cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 cho phép một số ngắn hơn duy nhất trong các định 

danh khác có thể được trao đổi 

4.5.3.55  OBR-54 Chỉ định cha (EIP)  00222 

Thành phần:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần con của Định danh do ứng dụng đặt chỉ định gán(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con của Định danh do ứng dụng thực hiện Chỉ định gán (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này kết nối Chỉ định con với Chỉ định cha khi mối quan 

hệ cha-con của Chỉ định tồn tại. Cơ chế Chỉ định cha-con này được mô tả trong Bảng 0119 

của HL7 – Mã kiểm soát Chỉ định trong Chương 2C, các Bảng mã, dưới mã kiểm soát Chỉ 

định PA. Trường dữ liệu này định danh duy nhất Chỉ định cha, không có thêm thông tin 

nào khác được yêu cầu để liên kết Chỉ định con với Chỉ định cha của nó.  
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Thành phần dữ liệu đầu tiên có cùng dạng với trường dữ liệu ORC-2-số hiệu Chỉ 

định của ứng dụng đặt chỉ định (Mục Error! Reference source not found., "Error! 

Reference source not found. "). Thành phần dữ liệu thứ hai có cùng dạng với trường dữ 

liệu ORC-3-Số hiệu Chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ định (Mục Error! Reference 

source not found., "Error! Reference source not found."). Các thành phần dữ liệu của số 

hiệu Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định và số hiệu Chỉ định của ứng dụng thực hiện Chỉ 

định được truyền đi trong các thành phần dữ liệu con của 2 thành phần dữ liệu trong 

trường dữ liệu này. 

Trường dữ liệu ORC-8/OBR-540- Chỉ định cha không giống như trường dữ liệu 

OBR-29-kết quả cha. 

Điều kiện: khi bản tin phù hợp với các cặp phân đoạn ORC/PBR, trường dữ liệu 

ORC-8 và OBR-54 phải mang cùng một giá trị. 

4.5.4 TQ1 – Phân đoạn thời gian/số lượng  

Phân Đoạn TQ1 được sử dụng để xác định thời gian phức tạp của các sự kiện và 

hành động, ví dụ như phân đoạn này có thể xuất hiện trong quản lí Chỉ định hay hệ thống 

sắp lịch thực hiện Chỉ định. Phân đoạn này xác định số lượng, tần xuất, mức độ ưu tiên và 

thời gian của một dịch vụ. Bằng việc cho phép phân đoạn được lặp đi lặp lại, có thể có 

những Yêu cầu dịch vụ đa dạng về số lượng, tần xuất, mức độ ưu tiên trong suốt quá trình 

thực hiện. 

Trong các trường hợp sau, phân đoạn TQ1 có thể cần được lặp lại: 

a) Các enzyme liên quan đến tim mạch (enzyme và protein liên quan đến tổn 

thương cơ tim) ngay lập tức (STAT) và thực hiện 4 giờ đồng hồ 1 lần.  

b) Nghiên cứu về thuốc tiêu huyết khối, thực hiện thống kê lần đầu tiên, sau đó 

thực hiện thống kê liên tục 4 giờ 1 lần. 

c) Thuốc kháng sinh Gentamicin 100mg (điều trị nhiều loại nhiễm khuẩn) ngay 

lập tức và liều dùng 80mg mỗi 12h liều thứ 2 (Liều thứ nhất 80mg) được đưa 

ra sau 12 tiếng khi dùng liều 100mg . (Có thể trở thành 2 Yêu cầu dịch vụ.) 

d) Activase 15mg bolus (làm tan huyết khối) ngay lập tức, sau đó 50mg sau 30 

minutes, 35mg sau 60 phút tiếp theo. (Có thể trở thành 2 Chỉ định dịch vụ.) 

e) Imodium 4mg (2 viên) cho lần dùng đầu tiên (thuốc điều trị tiêu chảy),  tiếp 

theo 2mg (1viên) sau mỗi lần tới tối đa 16mg mỗi ngày sau mỗi lần tiêu chảy. 

(Có thể trở thành 2 Chỉ định dịch vụ.) 
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f) Uống Kháng sinh Zithromax 500mg (2 viên) trong ngày đầu, tiếp theo 250mg 

(1viên) mỗi lần một ngày cho 5 ngày. (Có thể trở thành 2 Chỉ định dịch vụ.) 

g) Thuốc chống trầm cảm Zyban (Bupropion) bắt đầu 150mg bằng cách uống 

vào mỗi buổi sáng 3 ngày, sau đó uống tăng lên 150mg 2 lần một ngày từ 7 

đến 12 tuần. 

h) Thuốc Colchicine 1mg (2 viên) uống ngay lập tức, tiếp theo 1/4 viên sau 2 giờ 

cho đến khi giảm đau hoặc có các tác dụng phụ không mong muốn (tiêu chảy, 

GI rối loạn). (Có thể trở thành 2 Chỉ định dịch vụ.) 

i) Kháng sinh doxycylcine 100mg uống 2 lần trong ngày đầu tiên, rồi sau đó 100 

mg uống 1 lần 1 ngày. 

j) Thuốc scopolamine, xxx mg, dùng 1 giờ trước phẫu thuật. Thời điểm thích 

hợp = -1^giờ, ưu tiên = P (trước phẫu thuật), hoặc mẫu lặp lại thay thế = 

P1H^Preop, 1 giờ trước phẫu thuật^99Mã địa phương, Thời điểm thích hợp để 

trống và mức độ ưu tiên là P. (trước phẫu thuật). 

Bảng thuộc tính HL7 – TQ1 – Thời gian/Số lượng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1 1..4  SI O   01627 Thiết lập ID - TQ1 

2   CQ O   01628 Số lượng 

3   RPT O Y  01629 Mẫu lặp lại 

4   TM O Y  01630 Thời gian rõ ràng 

5   CQ O Y  01631 Thời gian và đơn vị tương đối 

6   CQ O   01632 Khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ 

7   DTM O   01633 Ngày/thời gian bắt đầu 

8   DTM O   01634 Ngày/thời gian kết thúc 

9   CWE O Y 0485 01635 Mức độ ưu tiên 

10  250= TX O   01636 Văn bản mô tả tình trạng 

11  250= TX O   01637 Văn bản chỉ dẫn 

12 1..1  ID C  0472 01638 Liên kết/kết hợp 

13   CQ O   01639 Khoảng thời gian xảy ra sự kiện 

14  10= NM O   01640 Tổng số lần xuất hiện 

 

4.5.4.1 TQ1-1  Thiết lập ID - TQ1   (SI)   01627 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70485
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Định nghĩa: với đặc tả kỹ thuật về thời gian đầu tiên được truyền đi, số thứ tự là 1; 

với đặc tả thời gian thứ 2, số thứ tự là 2; và cứ như vậy. 

4.5.4.2 TQ1-2   Số lượng   (CQ)   01628 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 chỉ rõ số lượng ở dạng số học của dịch vụ phải 

được cung cấp vào mỗi khoảng thời gian dịch vụ. Ví dụ, nếu 2 môi trường nuôi cấy được 

thu thập mỗi 4 giờ đồng hồ, số lượng sẽ là “2”, hoặc nếu 3 đơn vị máu được phân loại và 

kết hợp chéo với nhau, số lượng sẽ là “3”. Giá trị mặc định cho trường dữ liệu này là “1”. 

Nếu nhiều dịch vụ cùng loại được Chỉ định, khuyến cáo rằng các Chỉ định dịch vụ 

cần được đặt/đưa ra, và mỗi Chỉ định dịch vụ cần có số hiệu đặt chỉ định/thực hiện Chỉ 

định duy nhất. 

4.5.4.3 TQ1-3   Mẫu lặp lại (RPT)   01629 

Thành phần dữ liệu: <Repeat Pattern Code (CWE)> ^ <Calendar Alignment (ID)> ^ <Phase Range 

Begin Value (NM)> ^ <Phase Range End Value (NM)> ^ <Period Quantity (NM)> ^ 

<Period Units (CWE)> ^ <Institution Specified Time (ID)> ^ <Event (ID)> ^ <Event 

Offset Quantity (NM)> ^ <Event Offset Units (CWE)> ^ <General Timing Specification 

(GTS)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã Mẫu lặp lại (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)>  
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Thành phần dữ liệu con dành cho các đơn vị khoảng thời gian (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị thời gian bù cho sự kiện (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: Tần xuất lặp lại của việc điều trị được cung cấp. Nó giống với tần suất 

và bảng mã SIG được sử dụng trong các hệ thống nhập Chỉ định. 

Trường dữ liệu này được lặp lại để xây dựng các kiểu lặp lại phức tạp hơn. Ví dụ, 

hằng ngày vào giờ đi ngủ có thể được biểu diễn là "|QD~HS|".   

Khi đặc tả kỹ thuật về định giờ số lượng phải thay đổi sang một mẫu lặp khác sau 

một giai đoạn nào đó, một phân đoạn TQ1 mới sẽ được sử dụng để thể hiện mẫu lặp mới. 

Chú ý rằng ngày hết hạn của phân đoạn TQ1 hiện tại sẽ được hiển thị khi đặc tả kỹ thuật 

thời gian hiện tại kết thúc, và ngày bắt đầu của phân đoạn TQ1 tiếp theo sẽ hiển thị khi đặc 

tả kỹ thuật mới về thời gian bắt đầu. Trường dữ liệu Liên kết, TQ1-12 xác định rằng phân 

đoạn TQ1 mới được thực hiện tuần tự hay song song. 

4.5.4.4 TQ1-4   Thời gian rõ ràng  (TM)   01630 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này lên danh sách rõ ràng các thời gian thực được tham 

chiếu đến bởi các mã trong trường dữ liệu TQ1-3. Trường dữ liệu này được sử dụng để 

làm rõ giá trị của trường dữ liệu TQ1-3 trong trường hợp có các thời gian quản lý thực tế 

thay đổi bên trong một cơ quan. Nếu thời gian Chỉ định dịch vụ kéo dài hơn một ngày, 

trường dữ liệu này chỉ hoạt động khi các thời gian quản trị giống nhau hoạt động trong 

mỗi ngày riêng rẽ của Chỉ định dịch vụ. Nếu thời gian bắt đầu thực tế của Chỉ định dịch vụ 

(giống như được đưa ra trong trường dữ liệu TQ-7) xảy ra sau thời gian rõ ràng đầu tiên, 

thì thời gian quản trị đầu tiên sẽ là thời gian rõ ràng đầu tiên sau thời gian bắt đầu. Trong 

trường hợp bệnh nhân di chuyển tới một địa điểm có bộ thời gian rõ ràng khác, Chỉ định 
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dịch vụ hiện tại có thể được cập nhật bằng một phân đoạn định giờ/số lượng mới thể hiện 

rằng thời gian rõ ràng đã được thay đổi. 

Lưu ý phương thức sử dụng: trường dữ liệu này không có giá trị nếu một Mẫu lặp 

lại không xuất hiện.  

4.5.4.5 TQ1-5   Đơn vị và thời gian tương đối (CQ)   01631 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 được sử dụng để xác định khoảng thời gian giữa các 

lịch trình đối với Chỉ định dịch vụ hoặc lưu trữ theo mô hình chai. Nếu trường dữ liệu này 

chứa một giá trị, nó sẽ ghi đè lên bất cứ giá trị nào trong trường dữ liệu khoảng thời gian 

rõ ràng. Các đơn vị thành phần của loại dữ liệu CQ thì bị ràng buộc với các đơn vị thời 

gian. 

Ví dụ: 

TQ1|1|1|Q1H||60^min&&ANS+  - Q1H được định nghĩa với một khoảng thời gian giữa các dịch vụ 

trong 60 phút 

TQ1|1|1|Q6H||6^hr&&ANS+  - Q6H được định nghĩa với một khoảng thời gian giữa các dịch vụ trong 6 

giờ. 

TQ1|1|1|QD||1^d&&ANS+  - QD được định nghĩa vơi một khoảng thời gian giữa các dịch vụ trong 1 

ngày. 

4.5.4.6 TQ1-6   Khoảng thời gian của Dịch vụ  (CQ)   01632 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 mà dịch vụ được Chỉ định. 
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Thành phần dữ liệu số lượng của trường dữ liệu này phải là một số dương khác 0. 

Phần đơn vị của trường dữ liệu này bị ràng buộc với các đơn vị thời gian 

Ví dụ:  Tắm nước nóng trong vòng 20 phút 3 lần một ngày, kéo dài 3 ngày.  3 ngày 

là khoảng thời gian của dịch vụ. 

TQ1|1||TID|||3^d&&ANS+||||||20^min&&ANS+|9<cr> 

4.5.4.7 TQ1-7   Ngày/thời gian bắt đầu   (DTM)   01633 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được xác định cụ thể bởi một người ra Chỉ định, 

khi đó nó sẽ cho biết rõ ngày/thời gian sớm nhất mà các dịch vụ nên bắt đầu. Tuy nhiên, 

trong nhiều trường hợp, ngày/thời gian bắt đầu sẽ được bao hàm và được định nghĩa bởi 

các trường dữ liệu khác trong bản ghi Chỉ định dịch vụ (ví dụ như : khẩn cấp –STAT). 

Trong trường hợp như vậy, trường dữ liệu sẽ không có giá trị. 

Việc thực hiện Dịch vụ thường ghi một giá trị trong trường dữ liệu này sau khi tiếp 

nhận Chỉ định dịch vụ, tuy nhiên, và tính toán thời gian kết thúc dựa trên cơ sở ngày/thời 

gian bắt đầu của việc sử dụng nội bộ dịch vụ của nơi thực hiện dịch vụ. 

4.5.4.8 TQ1-8   Ngày/thời gian kết thúc   (DTM)   01634 

Định nghĩa: khi trường dữ liệu được gán giá trị bởi người Chỉ định dịch vụ, trường 

dữ liệu này cần chứa ngày/thời gian gần nhất mà dịch vụ cần được thực hiện. Nếu không 

được tiến hành vào thời điểm cụ thể, thì nó không nên được thực hiện. Người Chỉ định 

không cần phải luôn điền vào giá trị này, nhưng việc thực hiện dịch vụ có thể điền giá trị 

dựa trên cơ sở các hướng dẫn nó nhận được và thời gian bắt đầu thực tế. 

Không có liên quan gì tới giá trị của ngày/thời gian kết thúc, dịch vụ này cần được 

dừng lại tại thời điểm sớm nhất của ngày/thời gian được xác định cụ thể bởi cả quá trình 

hoặc ngày/thời gian kết thúc.   

4.5.4.9 TQ1-9   Mức độ ưu tiên   (CWE)   01635 

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 mô tả trường hợp khẩn cấp của Chỉ định. Nếu 

trường dữ liệu này không có giá trị, thì giá trị mặc định là R. Tham khảo Bảng do Người 
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dùng định nghĩa 0485 – Mã ưu tiên mở rộng trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham 

khảo những giá trị được đề xuất. 

4.5.4.10  TQ1-10   Văn bản mô tả tình trạng   (TX)   01636 

Định nghĩa: Đây là một trường dữ liệu văn bản tự do miêu tả các trạng thái mà 

thuốc được gửi tới. Ví dụ, “Thuốc giảm đau khi cần” hoặc “giữ huyết áp dưới 110”.  

Sự xuất hiện của văn bản trong trường dữ liệu này có ý nghĩa là sự xem xét kiểm tra 

của con người là cần thiết để xác định phương thức và/hoặc khi nào thuốc được đưa tới. 

Tham khảo phân đoạn TQ2 sau đây để tham khảo những điều kiện hệ thống hóa 

phức tạp. 

4.5.4.11  TQ1-11   Văn bản chỉ dẫn   (TX)   01637 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là một phiên bản bằng văn bản trọn vẹn của các 

hướng dẫn (tùy chọn). 

4.5.4.12  TQ1-12   Liên kết/kết hợp   (ID)   01638 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ phân đoạn TQ1 thứ hai đi theo sau. 

Tham khảo Bảng 0472 của HL7 –ID liên kết TQ  trong Chương 2C, các Bảng mã để tham 

khảo những giá trị được chấp nhận. 

Với các dịch vụ trước đó hoặc đang diễn ra, thời điểm mà dịch được được dừng hẳn 

được xác định bởi trường dữ liệu TQ1-8 ngày/thời gian kết thúc và TQ1-6 Khoảng thời 

gian, bất cứ trường dữ liệu nào biểu thị một thời điểm dừng lại sớm hơn. Thông thường, 

chỉ có một trong 2 trường dữ liệu nêu trên xuất hiện, 

Qui tắc điều kiện: nếu phân đoạn TQ1 được lặp lại trong bản tin, trường dữ liệu này 

phải được gán giá trị với mã liên kết thích hợp cho biết rõ trình tự của phân đoạn TQ1 tiếp 

theo. 

4.5.4.13  TQ1-13   Khoảng thời gian xảy ra sự kiện   (CQ)   01639 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho 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)> 
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Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian của một quá trình thực hiện 

dịch vụ được Chỉ định. Thành phần dữ liệu số lượng của trường dữ liệu này phải có giá trị 

là một số dương khác 0. Thành phần dữ liệu đơn vị thì bị ràng buộc để trở thành đơn vị 

thời gian. 

Ví dụ: Tắm nước nóng 20 phút 3 lần mỗi ngày trong vòng 3 ngày. 20 phút là độ dài 

quãng thời gian thực hiện dịch vụ  

TQ1|1||TID|||3^d&&ANS+||||||20^min&&ANS+|9<cr> 

4.5.4.14  TQ1-14 Tổng số lần cung cấp dịch vụ   (NM)   01640 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng số lần cung cấp của một dịch vụ được 

lấy từ Chỉ định dịch vụ. Nếu cả hai trường dữ liệu ngày/thời gian kết thúc (TQ1-8) và tổng 

số lần cung cấp dịch vụ đều có giá trị và việc cung cấp dịch vụ kéo dài vượt quá ngày/thời 

gian kết thúc, thì ngày/thời gian kết thúc được ưu tiên. Trong các trường hợp khác, số lần 

cung cấp dịch vụ sẽ được ưu tiên. 

Ví dụ: Tắm nước nóng 20 phút 3 lần mỗi ngày, kéo dài 3 ngày. Tổng số lần cung 

cấp dịch vụ sẽ là 9. 

TQ1|1||TID|||3^d&&ANS+||||||20^min&&ANS+|9<cr> 

4.5.5 TQ2 – Mối quan hệ thời gian/Số lượng 

Phân đoạn TQ2 được sử dụng để thành lập mối quan hệ giữa Chỉ định dịch vụ liên 

kết với các phân đoạn TQ1/TQ2 và những Chỉ định dịch vụ khác. Phân đoạn TQ2 sẽ kết 

nối Chỉ định dịch vụ hiện tại với một hoặc nhiều Chỉ định dịch vụ khác. 

Nhiều trường hợp, chẳng hạn như việc tạo ra Chỉ định dịch vụ cho một nhóm các 

dung dịch truyền tĩnh mạch (IV), nơi mà chuỗi các dung dịch truyền tĩnh mạch riêng biệt 

(trong mỗi một dịch vụ) cần phải được xác định cụ thể. Ví dụ, hyperalimentation với 

vitamin tổng hợp trong mỗi chai/lọ thứ ba. 

Những trường hợp khác mà một phần của các hướng dẫn Chỉ định dịch vụ chứa 

điều kiện kết quả của một vài loại như “cơn đau PRN”. Hiện nay đã có trường dữ liệu 

“điều kiện” văn bản tự do của trường dữ liệu TQ1-10-Văn bản điều kiện. Bất kì điều kiện 

nào đều được văn bản này làm rõ. Tuy nhiên, để hỗ trợ phiên bản được mã hóa một cách 

hoàn toàn của Chỉ định dịch vụ sắp xếp trình tự hay điều kiện kết quả, TQ2, phân đoạn 

mối quan hệ thời gian/số lượng cần phải được định nghĩa rõ. 



Trang 124 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

HL7 Bảng Thuộc Tính – TQ2 – Mối quan hệ thời gian/số lượng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1 1..4  SI O   01648 Thiết lập ID - TQ2 

2 1..1  ID O  0503 01649 Cờ hiệu chuỗi nối tiếp/ kết quả 

3   EI C Y  01650 Số hiệu đặt chỉ định liên quan 

4   EI C Y  01651 
Số hiệu ứng dụng thực hiện Chỉ định liên 

quan 

5   EI C Y  01652 
Số hiệu nhóm Chỉ định của ứng dụng đặt 

chỉ định liên quan 

6 2..  ID C  0504 01653 Mã tình trạng theo thứ tự 

7 1..1  ID C  0505 01654 Chỉ báo bắt đầu/thoát khỏi chu kỳ 

8   CQ O   01655 
Khoảng cách thời gian của tình trạng xếp 

theo thứ tự 

9  10= NM O   01656 Số lần lặp tối đa nhóm chu kỳ 

10 1..1  ID C  0506 01657 Mối quan hệ Chỉ định dịch vụ đặc biệt 

 

TQ2 một số lưu ý khi sử dụng: 

a) Những nhóm Chỉ định dịch vụ của người đặt Chỉ định theo chu kì 

Để thực hiện một nhóm chu kì của bốn Chỉ định dịch vụ IV bằng cách sử 

dụng mô hình cha/con, Chỉ định cha xác định cụ thể một nhóm khách hàng 

sử dụng IVs, và một số điều dưới đây: 

i. TQ2 của Chỉ định dịch vụ con thứ hai xác định cụ thể rằng nó tuân 

theo Chỉ định dịch vụ con đầu tiên. 

ii. TQ2 của Chỉ định dịch vụ con thứ ba xác định cụ thể rằng nó tuân 

theo Chỉ định dịch vụ con thứ hai. 

iii. TQ2 của Chỉ định dịch vụ con thứ tư chỉ ra rằng nó tuân theo Chỉ 

định dịch vụ con thứ ba. 

Để lặp lại nhóm 4 Chỉ định dịch vụ con theo phương thức có chu kì, tiếp 

theo sẽ là: 

iv. TQ2 của Chỉ định dịch vụ con thứ nhất xác định cụ thể rằng nó được 

thực hiện một lần mà không phụ thuộc vào bất kì sự hoàn thiện nào 

của các Chỉ định dịch vụ khác. Lần thực hiện thứ hai của nó lại tuân 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70503
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70504
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70505
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70506
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theo sự hoàn thiện của Chỉ định dịch vụ thứ tư. Theo các ví dụ ở mục 

4A.5.2 trường dữ liệu của phân đoạn RXO. 

Phương thức này cho phép theo dõi những vấn đề sau: 

Tình trạng của toàn bộ nhóm Chỉ định dịch vụ được báo cáo lại ở cấp độ Chỉ định 

dịch vụ cha. 

Tình trạng Chỉ định dịch vụ IV (tiêm/truyền tĩnh mạch) riêng biệt bằng việc tuân 

theo trạng thái của Chỉ định dịch vụ con tương ứng. 

Ví dụ về các Chỉ định dịch vụ riêng rẽ: 

Các Chỉ định dịch vụ thuộc cùng một nhóm có thể được gửi như là một nhóm bốn 

Chỉ định dịch vụ (mà không có bố chung), chỉ được liên kết bởi dữ liệu trong các 

trường định giờ/số lượng của họ.Trong trường hợp này, không có phương pháp HL7 

thuận tiện để truyền đi trạng thái Chỉ định dịch vụ của cả nhóm mà không truyền đi 

trạng thái của bốn Chỉ định dịch vụ  tách biệt. 

b) Tính kế thừa của trạng thái Chỉ định dịch vụ: 

Hủy bỏ/gián đoạn/tạm dừng các sự kiện kiểm soát Chỉ định dịch vụ:  

Logic này dẫn đến việc thực hiện bình thường Chỉ định dịch vụ được tham chiếu 

trước đây. Do vậy việc hủy bỏ (làm gián đoạn hay giữ lại) một Chỉ định dịch vụ 

trước đây dẫn tới việc hủy bỏ (làm gián đoạn hay giữ lại) tất cả các Chỉ định dịch 

vụ tiếp theo sau đó. 

Nếu tham chiếu Chỉ định dịch vụ bị hủy bỏ (bị gián đoạn hay bị giữ lại), Chỉ định 

dịch vụ hiện tại kế thừa trạng thái tương tự. 

Trong trường hợp bị giữ lại, hủy bỏ việc giữ lại Chỉ định dịch vụ trước đây dẫn tới 

hủy việc giữ lại Chỉ định dịch vụ đã được đưa ra (sau đó nó có thể được thực hiện 

dựa trên đặc điểm kĩ thuật trong phân đoạn TQ2). 

 

4.5.5.1 TQ2-1  Thiết lập ID – TQ2  (SI)   01648 

Định nghĩa: Khi quy định về thời gian được truyền đi lần đầu tiên, số thứ tự phải là 

1; lần thứ hai, con số này phải là 2 và cứ tiếp tục như vậy. 

4.5.5.2 TQ2-2   Cờ hiệu chuỗi/kết quả (ID)  01649 

Định nghĩa:  Cờ hiệu này định nghĩa rõ mối quan hệ theo trình tự giữa Chỉ định 

dịch vụ hiện thời và các Chỉ định dịch vụ liên quan được xác định cụ thể trong phân đoạn 
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TQ2 này. Tham khảo Bảng 0503 của HL7  – Cờ hiệu tuần tự/kết quả trong chương 2C, 

Các bảng mã, để tham khảo các giá trị hợp lệ. Nếu không có giá trị nào thì S- Theo tuần tự 

là giá trị mặc định. 

4.5.5.3 TQ2-3  Số hiệu đặt chỉ định liên quan  (EI)   01650 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Phân đoạn TQ2 này liên kết Chỉ định dịch vụ hiện hành với những số 

hiệu đặt chỉ định của (các) Chỉ định dịch vụ. Trường dữ liệu này nên có nhiều “số hiệu đặt 

chỉ định” phù hợp với Chỉ định dịch vụ hiện thời. Đối với những chỉ định, số hiệu Chỉ 

định của ứng dụng đặt chỉ định từ trường dữ liệu ORC-2 phải là “số hiệu đặt chỉ định” 

thích hợp. Sự lặp lại của trường dữ liệu này cho biết rõ Chỉ định dịch vụ hiện nay có liên 

quan đến nhiều Chỉ định dịch vụ. 

Điều kiện: ít nhất một trong số các trường dữ liệu TQ2-3, TQ2-4, TQ2-5 phải có giá 

trị. 

4.5.5.4 TQ2-4    Số hiệu chương trình thực hiện Chỉ định liên quan   (EI)   01651 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Phân đoạn TQ2 này liên kết Chỉ định dịch vụ hiện nay với các số hiệu 

ứng dụng thực hiện Chỉ định của (các) Chỉ định dịch vụ. Trường dữ liệu này nên có nhiều 

“số hiệu chương trình thực hiện Chỉ định” phù hợp với Chỉ định dịch vụ hiện thời. Đối với 

những chỉ định, số hiệu chương trình thực hiện Chỉ định trong trường dữ liệu ORC-3 phải 

phù hợp với “số hiệu chương trình thực hiện Chỉ định”. Sự lặp lại của trường dữ liệu này 

cho biết rõ Chỉ định dịch vụ hiện nay có liên quan đến nhiều Chỉ định dịch vụ. 

Điều kiện: ít nhất một trong số các trường dữ liệu TQ2-3, TQ2-4 và TQ2-5 phải có 

giá trị. 

4.5.5.5 TQ2-5    Số hiệu nhóm đặt chỉ định liên quan    (EI)   01652 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Phân đoạn TQ2 này liên kết Chỉ định dịch vụ hiện tại với số hiệu nhóm 

đặt chỉ định của (các) Chỉ định dịch vụ. Trường dữ liệu này nên có nhiều “số hiệu nhóm 

đặt chỉ định” phù hợp với Chỉ định dịch vụ hiện thời. Đối với các Chỉ định, số hiệu nhóm 

đặt chỉ định trong trường dữ liệu ORC-4 là “Số hiệu nhóm Chỉ định đặt chỉ định” phù hợp. 

Sự lặp lại của trường dữ liệu này cho biết rõ Chỉ định dịch vụ hiện tại có liên quan đến 

nhiều nhóm Chỉ định dịch vụ. 
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Điều kiện: ít nhất một trong số các trường dữ liệu TQ2-3, TQ2-4 và TQ2-5 phải có 

giá trị. 

4.5.5.6 TQ2-6  Mã tình trạng theo thứ tự   (ID)    01653 

Định nghĩa: mã này định nghĩa rõ mối quan hệ giữa sự bắt đầu/kết thúc của (các) 

Chỉ định dịch vụ liên quan (từ trường dữ liệu TQ2-3, TQ2-4, hoặc là TQ2-5) và Chỉ định 

dịch vụ hiện nay từ trường dữ liệu ORC-2, 3 hay là 4. Tham khảo HL7 Bảng 0504 - Mã 

tình trạng nối tiếp trong chương 2C các bảng mã, để tham khảo những giá trị cho phép. 

Điều kiện: phải có trường dữ liệu này hoặc là trường dữ liệu TQ2-10. 

4.5.5.7 TQ2-7     Chỉ báo Bắt đầu/ Thoát khỏi chu trình   (ID)   01654 

Định nghĩa: xác định rằng nếu Chỉ định dịch vụ này là Chỉ định đầu tiên, cuối cùng 

trong một loạt các Chỉ định dịch vụ theo chu kì. Nếu trường dữ liệu này là rỗng hoặc 

không có giá trị, thì trường dữ liệu này sẽ chỉ ra rằng Chỉ định dịch vụ hiện nay đều không 

phải là Chỉ định dịch vụ đầu tiên hay cuối cùng trong chuỗi các Chỉ định dịch vụ. Tham 

khảo HL7 Bảng 0505 - Chỉ báo Bắt đầu/ Thoát khỏi chu trình trong chương 2C, các bảng 

mã, để xem những giá trị cho phép. 

Quy tắc có Điều kiện: Không nên có giá trị khi trường dữ liệu TQ2-2 (Cờ hiệu 

chuỗi nối tiếp/ kết quả) không có giá trị là “C” (Chỉ định dịch vụ theo chu kì) 

Ví dụ về phương thức sử dụng của TQ2-6,7 & 8: 

Ví dụ Diễn giải 

...|ES|*|+10^min|

... 

Diễn giải: thực hiện Chỉ định dịch vụ này lần đầu tiên mà 

không đánh giá điều kiện đã được xác định cụ thể rong phân 

đoạn TQ2; nhưng lần duy nhất nó lặp lại việc thực hiện là khi 

ngày/thời gian bắt đầu hay kết thúc của Chỉ định dịch vụ bên 

ngoài cụ thể đáp ứng điều kiện này. Quy định này tạo ra việc 

lặp lại của Chỉ định dịch vụ dành cho mỗi lần lặp lại của chu 

kì. 

Chú ý: Điều này đòi hỏi ứng dụng Chỉ định có khả năng xác định cụ thể số hiệu nhóm Chỉ 

định đặt chỉ định/chương trình thực hiện Chỉ định của Chỉ định dịch vụ cuối cùng trong 

chu kì trong quy định về định giờ/số lượng của Chỉ định dịch vụ đầu tiên. 

4.5.5.8 TQ2-8  Khoảng cách thời gian của tình trạng xếp theo thứ tự   (CQ)   01655 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho 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: định nghĩa rõ khoảng thời gian giữa bắt đầu/kết thúc (các) Chỉ định 

dịch vụ liên quan và bắt đầu/kết thúc (các) Chỉ định dịch vụ hiện tại. Thành phần của đơn 

vị bị ràng buộc với các đơn vị thời gian. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị thì sẽ 

không có sự gián đoạn giữa bắt đầu/kết thúc Chỉ định dịch vụ hiện tại và bắt đầu/kết thúc 

(các) Chỉ định dịch vụ liên quan. 

4.5.5.9 TQ2-9 Số lần lặp tối đa nhóm chu kỳ        (NM)    01656 

Định nghĩa: số lần lặp lại tối đa đối với một nhóm chu kì. 

Toàn bộ số lần lặp lại bị ràng buộc bởi ngày/thời gian kết thúc của lần lặp cuối cùng 

hoặc là ngày/thời gian kết thúc của cha, bất cứ thời điểm nào xảy ra trước cũng được chấp 

nhận. Ví dụ: Nếu tổng số lần lặp lại là 10 và nhóm đã lặp lại 5 lần, Chỉ định hiện tại sẽ 

không bị lặp lại trong trường hợp Chỉ định hiện tại hoặc Chỉ định trước trong chu kì đã đạt 

được ngày/thời gian kết thúc của nó. 

Trường dữ liệu này chỉ có ý nghĩa khi cờ hiệu tuần tự/kết quả trong trường dữ liệu 

TQ2-2 có giá trị là ‘C’. Tuy nhiên, trong trường hợp này, trường dữ liệu này có thuộc tính 

tùy chọn.  

4.5.5.10  TQ2-10     Quan hệ Chỉ định dịch vụ đặc biệt     (ID)     01657 

Định nghĩa: trường dữ liệu này định nghĩa mối quan hệ bổ sung hay thay thế giữa 

Chỉ định dịch vụ này với các Chỉ định dịch vụ khác. Mục đích sử dụng chính của nó là 

dành cho các Chỉ định dịch vụ quản trị Dược, nhưng nó có thể cũng hữu dụng đối với các 

lĩnh vực khác. Tham khảo Bảng 0506 của HL7 - Quan hệ Chỉ định dịch vụ trong chương 

2c, Các bảng mã, để tham khảo những giá trị được phép. 

Điều kiện: Một trong hai trường dữ liệu này hoặc là trường dữ liệu TQ2-6 phải xuất 

hiện (có giá trị). 

4.5.6 IPC -  Phân đoạn kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh 

Phân đoạn IPC chứa thông tin về các nhiệm vụ cần phải được thực hiện để hoàn 

thành Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Thông tin bao gồm địa điểm, loại và định 
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danh thực thể của thiết bị (Phương thức thu nhận) và các giai đoạn (các bước thực hiện thủ 

tục). 

Chú ý: Các tham chiếu, tên các trường dữ liệu và các định nghĩa trong mục này được phát 

triển trong phòng xét nghiệm cùng với tiêu chuẩn DICOM với mục tiêu là giữ đuợc sự 

truyền dẫn HL7 của thông tin kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh thích hợp với Tiêu 

chuẩn DICOM, tham khảo thêm thông tin chi tiết trên trang thông tin điện tử:   

http://medical.nema.org.   

HL7 Bảng thuộc tính – IPC – Phân đoạn kiểm soát thủ tục chẩn đoán hình ảnh 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN TRƯỜNG DỮ LIỆU 

1   EI R   01330 Định danh truy cập 

2   EI R   01658 ID thủ tục Chỉ định 

3   EI R   01659 UID thực thể của nghiên cứu 

4   EI R   01660 ID bước thủ tục được lên kế hoạch 

5   CWE O  9999 01661 Phương thức  

6   CWE O Y 9999 01662 Mã giao thức 

7   EI O   01663 Tên trạm theo kế hoạch 

8   CWE O Y 9999 01664 
Địa điểm thực hiện bước thủ tục theo kế 

hoạch 

9  16= ST O   01665 Tiêu đề AE trạm theo kế hoạch 

4.5.6.1 IPC-1 Định danh chấp thuận (EI)    01330 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Quản lý quy trình làm việc IDS tạo ra số hiệu nhận dạng thứ tự thực 

hiện Chỉ định cho một dịch vụ chẩn đoán hình ảnh (Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh). 

Định danh này lần lượt tương ứng với số hiệu thực hiện chỉ định nhưng được sử dụng 

trong nội bộ bởi IDIS và trong việc liên lạc giữa IDIS trong phạm vi khoa/phòng/bộ phận. 

Nó cũng có các Yêu cầu cụ thể để đảm bảo khả năng tương thích của nó với DICOM. Nó 

là một trường hợp của loại dữ liệu định danh thực thể (mục 2.A.28).  Thành phần dữ liệu 

đầu tiên của nó là một chuỗi ký tự định danh Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Để 

tương thích với DICOM, cần phải giới hạn số kí tự - 16 kí tự. Để biết thêm thông tin chi 

tiết về thuộc tính DICOM (0008,0050) truyền tải thông tin giống như một trong những 

thành phần dữ liệu của trường dữ liệu này, tham khảo phần 3 của tiêu chuẩn DICOM. 

http://medical.nema.org/
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Một IDIS thực hiện các chức năng của quản lý quy trình làm việc cho một 

khoa/phòng/bộ phận có thể chấp nhận việc ra Chỉ định đơn lẻ. Việc này sẽ làm gia tăng 

một hay nhiều Chương trình thực hiện Chỉ định – các Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình 

ảnh. Ví dụ, một IDIS có thể tiếp nhận Chỉ định chụp X-quang cho bệnh nhân hàng ngày 

vào 8 giờ sáng trong 3 ngày tới. Để hoàn thành Chỉ định của ứng dụng đặt chỉ định, nó sẽ 

xác định mỗi buổi khám hàng ngày như là một chương trình thực hiện Chỉ định riêng biệt 

hoặc là các phần của một chương trình thực hiện Chỉ định đơn lẻ. Do đó, nó sẽ cấp phát và 

gán một hay nhiều số hiệu của Chương trình thực hiện Chỉ định kết hợp chỉ định. Với mỗi 

số hiệu chương trình thực hiện Chỉ định, nó sẽ cấp phát và gán một số hiệu chấp thuận duy 

nhất.  

Mỗi Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh có thể có một hay nhiều Thủ tục được 

Chỉ định. Thủ tục này sẽ đồng nhất với ID thủ tục được Chỉ định. Thủ tục được Chỉ định là 

đơn vị công việc chi tiết nhất có thể tạo ra báo cáo thủ tục. Mỗi một báo cáo thủ tục đều 

góp phần vào các kết quả của Chỉ định. Trong ví dụ đã được đề cập nêu trên, mỗi buổi 

khám hàng ngày đều yêu cầu một báo cáo chẩn đoán riêng. Do đó, chúng đều sẽ được xử 

lí như là một thủ tục được Chỉ định riêng. Dựa trên việc xử lý Chỉ định của IDIS, nó sẽ 

liên kết tất cả các thủ tục được Chỉ định với một chương trình thực hiện Chỉ định – các Chỉ 

định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh đơn lẻ, hoặc là liên kết mỗi thủ tục được Chỉ định với 

chính Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh của nó. Loại chính xác của thủ tục Chỉ định 

được truyền tải bởi các giá trị được mã hóa trong trường dữ liệu OBR-44- mã thủ tục và 

OBR-45- bộ điều chỉnh mã thủ tục cho mỗi thủ tục. Lưu ý rằng trong trường hợp nhiều thủ 

tục Chỉ định tương ứng với một chỉ định, mỗi thủ tục có thể có mã khác nhau. 

Để hỗ trợ liên lạc với thực thể thiết bị trong một khoa/phòng/bộ phận (các phương 

thức tiếp nhận), IDIS cũng sẽ tạo ra UID thực thể của nghiên cứu, một định danh duy nhất 

toàn cầu cho mỗi thủ tục Chỉ định. Định danh này sẽ được sử dụng bởi các phương thức 

tiếp nhận để xác định tất cả hình ảnh được tạo ra và các đối tượng DICOM khác liên quan 

đến thủ tục Chỉ định này. Chú ý rằng khác với UID thực thể của nghiên cứu, ID thủ tục 

Chỉ định phải là duy nhất trong phạm vi Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh hoàn thiện 

được xác định bởi một số chấp thuận.  

Mỗi một thủ tục Chỉ định có thể sẽ được phân tích nhiều hơn bởi IDIS trong các 

bước thủ tục được lên kế hoạch dựa trên thời gian và các yêu cầu thiết bị. Mỗi bước đều 

được xác định bởi ID bước thủ tục được lên kế hoạch.  Một bước thủ tục đơn lẻ có thể chỉ 

được thực hiện dựa trên một loại riêng biệt và thiết bị thực thể. Do vậy, khi thủ tục Chỉ 

định có thể xác định kiểm tra đa phương thức (chẳng hạn như là những phương thức thông 
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thường trong y học hạt nhân), một bước thủ tục đơn lẻ phải tương ứng với các hoạt động 

được thực hiện trên một phương thức đơn nhất. 

Ví dụ về sự phân cấp của Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, thủ tục Chỉ định và 

bước thủ tục được lên kế hoạch được mô tả trong hình 4 - 6. Các định danh thực thể được 

thể hiện bởi các tên trường dữ liệu được đặt trong ngoặc vuông.  

Hình 4-6. Sự phân cấp của Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, thủ tục Chỉ định và 

bước thủ tục được lên kế hoạch 

Chỉ định

[ORC-2 Số hiệu ứng dụng đặt chỉ định] – [ORC-3 Số hiệu ứng dụng thực hiện chỉ định]

Yêu cầu dịch vụ chẩn đoán hình ảnh

[IPC-1 Số hiệu chấp thuận]

Thủ tục được yêu cầu 1

[IPC-2 ID Thủ tục được yêu cầu]

-

[IPC-3 UID thực thể nghiên cứu]

Bước thủ tục 1

[IPC-4 ID Bước thủ tục theo kế 

hoạch]

Thủ tục được yêu cầu 2

[IPC-2 ID Thủ tục được yêu cầu]

-

[IPC-3 UID thực thể nghiên cứu]

Bước thủ tục 1

[IPC-4 ID Bước thủ tục theo kế 

hoạch]

Thủ tục được yêu cầu 3

[IPC-2 ID Thủ tục được yêu cầu]

-

[IPC-3 UID thực thể nghiên cứu]

Bước thủ tục 1

[IPC-4 ID Bước 

thủ tục theo kế 

hoạch]

Bước thủ tục 2

[IPC-4 ID Bước 

thủ tục theo kế 

hoạch]

 

 

Hệ thống phân cấp đầy đủ cấu thành nên ngữ cảnh được chia sẻ giữa toàn bộ IDIS 

trong một khoa/phòng/bộ phận trong quá trình thực hiện hoàn chỉnh chỉ định. 

Mỗi bản tin OMI phải truyền tải thông tin về (các) thủ tục được yêu cầu của một chỉ 

định. Một cặp phân đoạn ORC/OBR phải tương ứng với mỗi thủ tục được yêu cầu. Nếu 

thủ tục được yêu cầu được tạo thành bởi nhiều bước thủ tục, thì mỗi cặp phân đoạn 

ORC/OBR trong bản tin phải có nhiều phân đoạn IPC. Giá trị của trường dữ liệu IPC-1 

phải giống nhau trong mọi phân đoạn IPC. 

Xét ví dụ sau đây về việc chụp X-quang trong những ngày tiếp theo với hai bước 

khác nhau được xác định cho thủ tục được yêu cầu cuối cùng và các buổi kiểm tra được 

thực hiện tại địa điểm triển khai, “Chụp phim X-quang”, trao đổi thông tin bằng cách sử 

dụng bản tin OMI có cấu trúc sau đây: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr>  

ORC|NW|...<cr> 

OBR|1|X1234^HIS|R578^RIS|56782^X-Ray Ngực|...|XPA^X-Ray Ngực PA|...<cr> 
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IPC|A345^RIS|P1234^RIS|1.2.840.1234567890.3456786.1^RIS|SPS1^RIS|CR|SXPA^Ngực PA||CHỤP X-

QUANG|<cr> 

ORC|NW|...<cr> 

OBR|2|X1234^HIS|R578^RIS|56782^X-Ray Ngực|...|XPA^X-Ray Ngực PA|...<cr> 

IPC|A345^RIS|P1235^RIS|1.2.840.1234567890.3456786.2^RIS|SPS1^RIS|CR|SXPA^Chest PA||CHỤP X-

QUANG|<cr> 

ORC|NW|...<cr> 

OBR|3|X1234^HIS|R578^RIS|56782^X-Ray Ngực|...|XPALAT^X-Ray Ngực PA and Ở bên|...<cr> 

IPC|A345^RIS|P1236^RIS|1.2.840.1234567890.3456786.3^RIS|SPS1^RIS|CR|SXPA^Ngực PA||CHỤP X-

QUANG|<cr> 

IPC|A345^RIS|P1236^RIS|1.2.840.1234567890.3456786.3^RIS|SPS2^RIS|CR|SXLAT^Ngực Lat||CHỤP 

X-QUANG|<cr> 

 

4.5.6.2 IPC-2    ID thủ tục được yêu cầu    (EI)    01658 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một định danh của thủ tục được yêu cầu. Tại đó 

quản lí quy trình làm việc IDIS  được lựa chọn để thực hiện như là một phần của chỉ định 

cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Đó là một trường hợp của dạng dữ liệu định danh thực 

thể (mục 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là một chuỗi ký tự 

định danh thủ tục được yêu cầu. Để tương thích với DICOM, chuỗi ký tự cần có chiều dài 

giới hạn trong 16 kí tự. Chuỗi ký tự này phải định danh duy nhất thủ tục được yêu cầu 

trong phạm vi chỉ định (theo quy định của số hiệu chấp thuận). Phải luôn duy trì tính duy 

nhất này qua thời gian. Để biết thêm thông tin chi tiết về thuộc tính DICOM (0040,0001) 

truyền tải thông tin giống với giá trị của thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu 

này, tham khảo phần 3 tiêu chuẩn DICOM. 

Từ thành phần dữ liệu thứ hai đến thứ tư chứa ID của quản lí quy trình làm việc 

IDIS, theo định dạng của loại dữ liệu HD (mục 2.A.36, “HD – Định danh phân cấp”). 

Thành phần dữ liệu thứ hai là một giá trị được mã hóa do người sử dụng định nghĩa, giá trị 

này định nghĩa duy nhất một ứng dụng từ các ứng dụng khác trên mạng. Thành phần dữ 

liệu này có thể có kích thước tối đa 5 kí tự nhưng không bắt buộc. Thành phần dữ liệu thứ 

hai của số hiệu thủ tục được yêu cầu luôn định danh một ứng dụng thực hiện chỉ định của 

một chỉ định. 

Thủ tục được yêu cầu là một thực thể của một loại thủ tục cho trước. Một thực thể 

của một thủ tục được yêu cầu bao gồm tất cả thông tin được xác định cụ thể bởi một thực 

thể của một kế hoạch thủ tục được lựa chọn dành cho thủ tục được yêu cầu bởi nhà cung 

cấp dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Kế hoạch thủ tục này được định nghĩa bởi nhà cung cấp 
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dịch vụ chẩn đoán hình ảnh dựa trên các mẫu kế hoạch thủ tục kết hợp với loại thủ tục 

được xem xét. Một Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh đôi khi bao gồm những Yêu cầu 

đối với một vài thủ tục được yêu cầu khác nhau.  Mục đích của thực thể này là nhằm thiết 

lập mối quan hệ giữa Yêu cầu Dịch vụ Chẩn đoán hình ảnh và các Loại thủ tục, để truyền 

tải thông tin liên quan đến sự kết hợp này và thiết lập các mối quan hệ giữa các thủ tục 

được yêu cầu và các thực thể khác cần thiết để mô tả chúng. Một Thủ tục được yêu cầu 

đơn lẻ của một loại thủ tục là đơn vị nhỏ nhất của dịch vụ có thể được yêu cầu, báo cáo, 

mã hóa và thanh toán. Việc thực hiện một thực thể của một thủ tục được yêu cầu được quy 

định cụ thể bởi một Kế hoạch Thủ tục chính xác. Một thủ tục được yêu cầu có thể liên 

quan đến một hoặc nhiều hạng mục thiết bị.  

Mỗi bản tin OMI phải truyền tải thông tin về (các) thủ tục được yêu cầu phù hợp 

với một chỉ định. Cặp phân đoạn ORC/OBR phải tương ứng với với mỗi thủ tục được yêu 

cầu. Nếu thủ tục được yêu cầu được tạo thành bởi nhiều bước thủ tục, thì mỗi cặp phân 

đoạn ORC/OBR trong bản tin phải có nhiều phân đoạn IPC. Trong trường hợp này, giá trị 

của trường dữ liệu IPC-2 phải giống nhau trong mọi phân đoạn IPC liên quan tới cùng thủ 

tục được yêu cầu. 

 

4.5.6.3 IPC-3     UID thực thể của nghiên cứu      (EI)    01659 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: quản lý quy trình làm việc IDIS đã cấp phát định danh duy nhất toàn 

cầu cho nghiên cứu chụp phim. Theo đó tất cả hình ảnh và các vật thể DICOM khác được 

tạo ra trong quá trình thực thể Chỉ định cần phải được thu thập lại. Nó là một trường hợp 

của loại dữ liệu định danh thực thể (mục 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên của nó là 

một chuỗi ký tự định danh nghiên cứu này. Để tương thích với DICOM, chuỗi ký tự cần có 

độ dài giới hạn số kí tự - 64 kí tự. Để biết thêm thông tin chi tiết về thuộc tính DICOM 

(0020,000D) truyền tải thông tin giống với một trong những thành phần dữ liệu của trường 

dữ liệu này, tham khảo phần 3 tiêu chuẩn DICOM. Từ thành phần dữ liệu thứ hai đến thứ 

tư chứa ID của quản lí quy trình làm việc IDIS, theo định dạng loại dữ liệu HD (mục 

2.A.36, “HD – Định danh phân cấp”). Thành phần dữ liệu thứ hai là một giá trị mã hóa do 

người sử dụng định nghĩa. Giá trị này định nghĩa một ứng dụng duy nhất từ các ứng dụng 

khác trên mạng. Thành phần dữ liệu này có kích thước tối đa là 5 kí tự nhưng không bắt 

buộc. Thành phần dữ liệu thứ hai của trường dữ liệu UID thực thể của nghiên cứu luôn 

định danh ứng dụng/cá nhân thực hiện chỉ định thực tế của một chỉ định . 
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Mỗi bản tin OMI phải truyền tải thông tin về (các) thủ tục được Yêu cầu liên quan 

tới một chỉ định. Cặp phân đoạn ORC/OBR phải tương ứng với với mỗi thủ tục được Yêu 

cầu. Nếu thủ tục yêu cầu được tạo bởi nhiều bước thủ tục, thì mỗi cặp phân đoạn 

ORC/OBR trong bản tin phải chứa nhiều phân đoạn IPC. Trong trường hợp này, giá trị của 

trường dữ liệu IPC-3 phải giống nhau trong mọi phân đoạn IPC liên quan tới cùng thủ tục 

được Yêu cầu. 

4.5.6.4 IPC-4  ID bước thủ tục được lên kế hoạch   (EI)    01660 

Thành phần:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID 

Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường này là một định danh của một bước thủ tục cụ thể (thủ tục con) 

của thủ tục được Yêu cầu mà Tại đó quản lí quy trình làm việc IDIS được lựa chọn để thực 

hiện giống như là một phần của chỉ định danh cho dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Đó là một 

trường hợp của loại dữ liệu định danh thực thể (mục 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên 

của trường dữ liệu này là một chuỗi ký tự định danh bước thủ tục. Để tương thích với 

DICOM, chuỗi ký tự này cần phải được giới hạn trong 16 kí tự. Chuỗi ký tự này phải định 

danh bước thủ tục duy nhất trong phạm vi thủ tục được yêu cầu. Phải luôn duy trì tính duy 

nhất này qua thời gian. Để biết thêm thông tin chi tiết về thuộc tính DICOM (0040,0009) 

truyền tải thông tin giống với một thành phần dữ liệu của trường dữ liệu này, tham khảo 

phần 3 tiêu chuẩn DICOM. 

Từ thành phần dữ liệu thứ hai đến thứ tư chứa ID của quản lí quy trình làm việc 

IDIS, theo định dạng của loại dữ liệu HD (mục 2.A.36, “HD – Định danh phân cấp”). 

Thành phần dữ liệu thứ hai là một giá trị mã hóa do người sử dụng định nghĩa, giá trị này 

định nghĩa một ứng dụng duy nhất từ các ứng dụng khác trên mạng. Giá trị này có kích 

thước tối đa 5 kí tự nhưng không bắt buộc. Thành phần dữ liệu thứ hai của số hiệu thủ tục 

được yêu cầu luôn định định một ứng dụng/đối tượng thực hiện chỉ định của một chỉ định.  

Một bước thủ tục là một đơn vị theo kế hoạch được định nghĩa một cách ngẫu nhiên 

của dịch vụ, mà được xác định cụ thể bởi kế hoạch thủ tục dành cho một thủ tục được Yêu 

cầu. Một bước thủ tục quy định Giao thức được định danh bởi một hay nhiều mã giao 

thức. Một bước thủ tục cần có các thiết bị (chẳng hạn như  thiết bị phương thức chẩn đoán 

hình ảnh, thiết bị gây mê, thiết bị phẫu thuật, thiết bị vận chuyển), nguồn nhân lực, các vật 

tư sử dụng, địa điểm, và thời gian (chẳng hạn như thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, 

thời hạn). Khi đặt trong ngữ cảnh của Chỉ định dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, lịch hẹn của 

một bước thủ tục có thể chỉ bao gồm một định danh chung của phương thức chẩn đoán 

hình ảnh, nó có thể được đáp ứng bởi nhiều bộ phận của cùng loại thiết bị, thì việc thực 
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hiện một thực thể của một Bước Thủ tục liên quan đến một hoặc chỉ một phần của thiết bị 

phương thức chẩn đoán hình ảnh. 

4.5.6.5 IPC-5    Phương thức    (CWE)    01661 

Thành phần:  <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: Loại thiết bị được yêu cầu để thu thập được dữ liệu trong suốt quá trình 

thực hiện của một bước thủ tục. Dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tạo ra hình ảnh 

dành cho nghiên cứu/ca chẩn đoán hình ảnh tương ứng với thủ tục được Yêu cầu. 

Trường dữ liệu này là một trường hợp của loại dữ liệu CE. Để biết thêm thông tin 

chi tiết về thuộc tính DICOM (0008,0060) truyền tải thông tin giống với một trong những 

thành phần dữ liệu của trường dữ liệu này, tham khảo Bảng bên ngoài 0910 - Phương thức 

thu nhận trong chương 2C, các bảng mã, để tham khảo giá trị hợp lệ và phần 3 tiêu chuẩn 

DICOM.  

Để tương thích với DICOM, cần phải hạn chế số kí tự của thành phần dữ liệu đầu 

tiên trong 16 kí tự. Nếu trường dữ liệu này có thành phần dữ liệu thứ 3, thì nó phải có giá 

trị “DCM” (Tham khảo  HL7 bảng 0396 – các hệ thống mã hóa trong chương 2C, các 

bảng mã). 

4.5.6.6 IPC-6  Mã giao thức    (CWE)     01662 

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: Một hay nhiều mục nhập được mã hóa định danh giao thức mà theo đó 

Bước thủ tục được theo kế hoạch phải được thực hiện. (Các) mã giao thức đôi khi định 

danh việc cài đặt thiết bị cụ thể cũng như các thao tác của người vận hành.  
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Giao thức là một đặc tả kỹ thuật các hành động được qui định bởi một kế hoạch thủ 

tục để thực hiện một bước thủ tục cụ thể. Một bước thủ tục theo lên kế hoạch chỉ có duy 

nhất một giao thức, Giao thức này đôi khi được truyền tải bởi một hay nhiều mã giao thức. 

Thông thường, một hay nhiều mã định danh thực thể giao thức sẽ được lựa chọn từ một 

danh sách các giao thức được thiết lập nội bộ hoặc là được cung cấp bởi các nhà sản xuất 

thiết bị hay các tổ chức chuyên nghiệp. Nhiều giao thức có thể không tồn tại trong một 

bước thủ tục được lên kế hoạch. Để biết thêm thông tin chi tiết về thuộc tính DICOM 

(0040,0008) truyền tải thông tin giống với các thành phần dữ liệu từ đầu tiên đến thứ ba 

của trường dữ liệu này, tham khảo phần 3 tiêu chuẩn DICOM.  

Để tương thích với DICOM, cần phải hạn chế số kí tự đối với thành phần dữ liệu 

đầu tiên là 16 kí tự và 64 kí tự đối với thành phần dữ liệu thứ hai.  

4.5.6.7 IPC-7    Tên trạm theo kế hoạch  (EI)       01663 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh thực thể của nguồn phương thức được 

yêu cầu cho việc thực hiện một bước thủ tục được lên kế hoạch cụ thể. Đây là một trường 

hợp của dạng dữ liệu định danh thực thể (mục 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên của 

trường dữ liệu này là một chuỗi ký tự định danh hạng mục thiết bị cụ thể. Để tương thích 

với DICOM, cần phải hạn chế độ dài chuỗi ký tự trong 16 kí tự. Để biết thêm thông tin chi 

tiết về thuộc tính DICOM (0040,0010) truyền tải thông tin giống với một trong số những 

thành phần dữ liệu của trường dữ liệu này, tham khảo phần 3 tiêu chuẩn DICOM. 

Từ thành phần dữ liệu thứ hai đến thứ tư định danh tổ chức, theo định dạng dữ liệu 

HD (mục 2.A.36, “HD – Định danh phân cấp”). 

Nếu bước thủ tục theo kế hoạch được thực hiện bởi một thành viên không được xác 

định rõ thuộc một tập hợp gồm nhiều nguồn, thì trường dữ liệu này phải có giá trị rỗng và 

trường dữ liệu IPC-8- địa điểm thực hiện bước thủ tục theo kế hoạch được sử dụng để 

định danh địa điểm cụ thể của tập hợp nguồn. Để hiểu rõ hơn về tập hợp nguồn, xem mục 

4.5.6.8, “IPC-8- địa điểm thực hiện bước thủ tục theo kế hoạch (CWE) 01664”. 

4.5.6.8 IPC-8  Địa điểm thực hiện bước thủ tục theo kế hoạch    (CWE)   01664 

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 
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(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 nghĩa địa điểm vật lý nội bộ của nguồn 

phương thức được Yêu cầu cho việc thực hiện một bước thủ tục theo kế hoạch cụ thể. Mặc 

dù địa điểm thường được định nghĩa trên phương diện địa lý (chẳng hạn như là định danh 

của một khuôn viên trường học, tòa nhà, tầng, vv), nhưng nó có thể được sử dụng cho định 

danh của một tập hợp các thiết bị (các nguồn) được tạo bởi bất kì phương tiện nào khác. 

Các giá trị của trường dữ liệu phải được lấy từ một lược đồ mã hóa do nội bộ định nghĩa. 

Ví dụ: tập hợp có thể được định nghĩa như là một tập hợp gồm 3 máy quét CT 

thuộc một trung tâm chẩn đoán hình ảnh trong một bệnh viện. Hai trong số 3 máy này có 

thể lại được nhóm lại thành một tập hợp khác dựa trên địa điểm của chúng trong tòa nhà 

A. Trong khi máy quét thứ 3 lại ở trong một tập hợp của chính nó do địa điểm của nó là ở 

tòa nhà B. 

Nếu trường dữ liệu này chứa nhiều hơn một mã địa điểm, thì thiết bị có thể được 

lấy từ một vài tập hợp nguồn. 

Nếu đây là trường dữ liệu rỗng và các trường dữ liệu IPC-7 và IPC-9 cũng là các 

trường dữ liệu có giá trị rỗng, thì một bước thủ tục cụ thể có thể được thực hiện bởi bất kì 

thực thể thiết bị nào của một loại cụ thể trong một tổ chức.  

Để biết thêm thông tin chi tiết về thuộc tính DICOM (0040,0011) truyền tải thông 

tin giống với một trong số những thành phần dữ liệu của trường dữ liệu này, tham khảo 

phần 3 tiêu chuẩn DICOM. Để tương thích với DICOM, thành phần dữ liệu đầu tiên cần 

phải có kích thước tối đa 16 kí tự.  

4.5.6.9  IPC-9  Tiêu đề thực thể ứng dụng của trạm theo kế hoạch    (ST)   01665 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Tiêu đề Thực thể Ứng dụng của nguồn 

phương thức đang được yêu cầu cho việc thực hiện một bước thủ tục theo kế hoạch cụ thể. 

Tiêu đề Thực thể Ứng dụng là định danh xác định một thực thể của DICOM – thiết bị 

tương thích với mục đích đặt địa chỉ trong quá trình trao đổi thông tin. Để biết thêm thông 

tin chi tiết về thuộc tính DICOM (0040,0001) truyền tải thông tin tương đương, tham khảo 

phần 3 tiêu chuẩn DICOM. Để tương thích với DICOM, trường dữ liệu cần có kích thước 

tối đa 16 kí tự. 

Nếu bước thủ tục theo kế hoạch được thực hiện bởi một thành viên không được xác 

định rõ thuộc một tập hợp gồm nhiều nguồn, thì trường dữ liệu này phải có giá trị rỗng và 

IPC-8- địa điểm thực hiện bước thủ tục theo kế hoạch được sử dụng để định danh địa điểm 
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cụ thể của tập hợp nguồn. Để hiểu rõ hơn về tập hợp nguồn, xem mục 4.5.6.8. để có thêm 

thông tin chi tiết về tập hợp nguồn. 

4.6 NHỮNG VÍ DỤ VỀ BẢN TIN CHUNG 

Mục đích của mục này là để chỉ ra phương thức mà một vài trường hợp cụ thể có 

thể được xử lí bằng cách sử dụng giao thức nhập chỉ định. Các hình e-líp mô tả các chi tiết 

không đầy đủ. Sử dụng kí hiệu // phía trước lời bình luận để giải thích chi tiết.  

4.6.1 Ba chỉ định thay thế cho một chỉ định 

Giả sử một ứng dụng được gọi tên là “PC” đang gửi một chỉ định tới ứng dụng 

EKG cho 3 EKG. Việc này được thực hiện trong nhiều ngày liên tiếp. 

Chỉ định có thể được thay thế như sau: 

Bản tin ORM: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|A226677^PC||946281^PC||N|3^QAM||200601121132|444-44-

4444^HIPPOCRATES^HAROLD^^^^MD|||4EAST|...<cr> 

 // Chỉ định EKG 

OBR|1|||8601-7^SỐ BẢN IN EKG ^LN||||||||||||222-33-4444^BƠM^PATRICK^^^^MD|||||||||||3^QAM|...<cr> 

BLG|...<cr> 

ORC|NW|...<cr>              

// Chỉ định khác nhưng những người khác có thể thực hiện theo 

Thành phần đầu tiên của số hiệu nhóm cho biết rõ một nhóm chỉ định đang được 

tạo ra. 

Phản hồi: Vì ứng dụng EKG phải chuyển một chỉ định đơn nêu trên thành 3 chỉ 

định cho 3 EKG  riêng biệt (các dịch vụ), kết quả của mỗi chỉ định sẽ được báo cáo dưới 

dạng phân đoạn OBR sở hữu nó. Một vài mức phản hồi có thể dựa trên Cờ hiệu phản hồi: 

a) Nếu cờ hiệu Phản hồi có giá trị N (giống như nó), sau đó ứng dụng thực hiện 

Chỉ định EKG chỉ phản hồi lại “Tôi có chỉ định”. 

MSH|...<cr> 

MSA|...<cr> 

Phản hồi này chỉ có một ý nghĩa duy nhất chính là chỉ định đã được tiếp nhận. 

Nếu cờ hiệu Phản hồi có giá trị là E, thì phản hồi cũng vẫn như vậy nhưng nó lại có 

ý nghĩa là ứng dụng EKG đã xử lý tất cả các chỉ định và chúng đều được chấp nhận. 
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b) Nếu cờ hiệu Phản hồi có giá trị là R, thì ứng dụng thực hiện Chỉ định EKG 

phải truyền đạt tới PC sự kiện tạo ra các dịch vụ con, nhưng không có chi tiết 

cụ thể: 

MSH|...<cr> 

MSA|...<cr> 

ORC|PA|A226677^PC|89-458^EKG|946281^PC<cr> 

ORC|CH|A226677^PC|89-551^EKG|946281...<cr>    // ORC con thứ nhất. 

ORC|CH|A226677^PC|89-552^EKG|946281...<cr>    // ORC con thứ hai. 

ORC|CH|A226677^PC|89-553^EKG|946281...<cr>    // ORC con thứ ba. 

...                                           // Các phần tiếp theo khác. 

Những gì đã được đề cập đến ở đây đó là “A226767 của bạn tách ra thành 3 tên con 

89-551, 89-552, và 89553”. Lưu ý rằng số hiệu của ứng dụng Chỉ định là như nhau trong 

các phân đoạn ORC con. 

c) Nếu cờ hiệu Phản hồi là D thì ứng dụng thực hiện Chỉ định EKG phải truyền 

đạt tới ứng dụng PC sự kiện thay thế và cả những phân đoạn chỉ định thay thế 

chính xác: 

MSH|...<cr> 

MSA|...<cr>  

ORC|PA|A226677^PC|89-458^EKG<cr> 

ORC|CH|A226677^PC|89-551^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^89-458&EKG| 

  ... ^^^^198901130500^...<cr>                  

// ORC con thứ nhất 

OBR|1||89-551^EKG|8601-7^EKG SỐ BẢN IN^LN|...<cr>                  

// OBR con thứ nhất 

ORC|CH|A226677^PC|89-522^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^89-458&EKG| 

 ...  ^^^^198901140500^...<cr>                

// ORC con thứ hai 

OBR|2||89-552^EKG|8601-7^EKG SỐ BẢN IN^LN|...<cr>      

// OBR con thứ hai 

ORC|CH|A226677^PC|89-553^EKG|946281^PC|SC|||A226677&PC^89-458&EKG| 

    ...^^^^198901150500^...<cr>                           

// ORC con thứ ba 

OBR|3||89-553^EKG|8601-7^EKG SỐ BẢN IN^LN|... <cr>        

// OBR con thứ ba 

// Các phần khác có thể được theo dõi 

Đây là các phân đoạn OBR thực tế vừa được thêm vào. 
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Tình trạng của các chỉ định con đang được báo cáo lại với giá trị SC (đã có lịch 

trình) 

Trường dữ liệu ORC-7-Định giờ/Số lượng cho thấy các EKG được Chỉ định sau 

05:00 các ngày liên tiếp.  

4.6.2 Chỉ định các dịch vụ không liên quan đến y tế 

Bệnh nhân yêu cầu các dịch vụ riêng của bệnh viện trong một khoảng thời gian nhất 

định. Nó có thể là điện thoại, máy fax hay Tivi trong phòng bệnh hoặc là phát báo mỗi 

ngày. Ví dụ khác có thể là việc sử dụng các thẻ chíp chuyên dụng để có thể tiếp cận với 

các dịch vụ riêng của bệnh viện. Đặc biệt, một yêu cầu dành cho các dịch vụ trên được 

đăng kí lúc vào viện. Ví dụ khác có thể là dạng mẫu đơn được in (ví dụ như là hóa đơn 

thanh toán). Trong trường hợp sử dụng điện thoại, nó có thể là một danh sách chi tiết cuộc 

gọi cho một bệnh nhân hay một đường dây điện thoại mở rộng đặc biệt. 

Để hỗ trợ những tình huống này, các trường dữ liệu sau đây được sử dụng để truyền 

tải bản tin phù hợp: 

 

Phân Đoạn/Trường 

dữ liệu 
Định nghĩa 

ORC-1 Kiểm soát Chỉ định 

ORC-2 Số hiệu ứng dụng đặt chỉ định 

ORC-5 Trạng thái Chỉ định 

TQ1-7 Ngày/Thời gian bắt đầu  

TQ1-8 Ngày/Thời gian kết thúc 

ORC-16 Lý do có mã kiểm soát Chỉ định 

ORC-25 Phần điều chỉnh trạng thái Chỉ định 

OBR-4 ID Dịch vụ phổ biến 

OBX-5 Giá trị quan sát 

FT1-17 Bảng chi phí 

FT1-11 Số lượng giao dịch – được mở rộng 

BLG Phân đoạn lập hóa đơn 

 

Các trường dữ liệu ORC-1, ORC-2, OBR-4, OBX-5 

Các dịch vụ này có thể được bắt đầu, gián đoạn, hủy bỏ, khóa…theo mã kiểm soát 

chỉ định trong trường dữ liệu ORC-1. Chỉ định được xác định thông qua giá trị của trường 

dữ liệu ORC-2- số hiệu Ứng dụng đặt chỉ định. Dịch vụ tự được chỉ định trong trường dữ 
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liệu OBR-4- ID Dịch vụ phổ biến. Các mã do người dùng định nghĩa được sử dụng để định 

danh các dịch vụ cụ thể. Việc định danh đối tượng của dịch vụ, chẳng hạn như số điện 

thoại hay số thẻ, được thực hiện bằng việc sử dụng giá trị của trường dữ liệu OBX-5-Giá 

trị quan sát. Trường dữ liệu ORC-25- Phần điều chỉnh trạng thái Chỉ định được sử dụng 

để cải thiện trạng thái của ID Dịch vụ phổ biến. Ví dụ, trong trường hợp phát hành thẻ 

chíp, những trường dữ liệu này sẽ được định giá trị  như sau:  

OR

C-1 

OBR-4 (trong 

dạng văn bản 

nguyên văn) 

ORC-16.1 Mã Mô tả 

NW thẻ chíp  Phát hành thẻ chíp lần đầu tiên 

XO thẻ chíp có lỗi 
Thay đổi chỉ định trước. Phát hành một 

thẻ chíp mới để thay thế cho thẻ bị lỗi. 

XO thẻ chíp thất lạc 
Thay đổi chỉ định trước. Phát hành một 

thẻ chíp mới để thay thế cho thẻ bị lỗi.  

DC Trả lại thẻ chíp  Hủy bỏ Chỉ định thẻ chíp 

DC Trả lại thẻ chíp thất lạc Hủy bỏ Chỉ định thẻ chíp vì bị thất lạc. 

DC Trả lại thẻ chíp có lỗi Hủy bỏ Chỉ định thẻ chíp vì bị lỗi. 

    

Sử dụng các ID Dịch vụ phổ biến tính đến khả năng trả phí bổ sung. 

TQ1-7/8 

Trường dữ liệu TQ1 định giờ/số lượng mô tả những khoảng thời gian mà dịch vụ được yêu 

cầu có hiệu lực. Thành phần dữ liệu 4 và 5 biểu thị ngày/thời gian bắt đầu và kết thúc. 

ORC-5 

Thông tin trong trường dữ liệu này ở trạng thái dịch vụ có thể được truyền đi. Đặc biệt, 

trường dữ liệu này có thể được sử dụng trong việc phản hồi lại một bản tin truy vấn. 

ORC-25 

Trường dữ liệu này cho phép cải thiện trạng thái của dịch vụ phổ biến được yêu cầu. Ví dụ 

như là thay đổi Chỉ định thẻ chíp để phân phối thẻ chíp mới thay cho những chiếc bị mất. 

BLG-1,2,3 

Những trường dữ liệu này cho biết rõ hệ thống tài chính phải lập hóa đơn chi phí cho dịch 

vụ này. 

 FT1-17 

Trong một vài trường hợp, ứng dụng đặt chỉ định cần phải xác định rõ một biểu giá đặc 
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biệt. Biểu giá này được bên thực hiện sử dụng để tính toán cân đối cuối cùng. 

 FT1-11 

Kết hợp với biểu giá mà bệnh nhân cần phải trả trước cho dịch vụ đã được chỉ định. Việc 

này có thể trở nên hữu dụng khi bệnh nhân sử dụng các dịch vụ của bệnh viện để dùng 

dịch vụ này ngay từ đầu. Trường dữ liệu FT1-6 phải được định giá trị là "PY". 

Nếu không trả trước khoản chi phí nào thì dịch vụ đó sẽ bị hạn chế ở một mức nào đó dựa 

trên một biểu giá đặc biệt. Điều này phụ thuộc vào việc thiết lập hệ thống thực hiện. Trong 

trường hợp như thế này, bệnh viện sẽ cấp một khoản tín dụng cho bệnh nhân. 

 

Cấp phát số điện thoại 

Trong trường hợp bệnh nhân yêu cầu có một điện thoại để ở cạnh giường và số điện 

thoại của nó được cấp phát cho riêng bệnh nhân đó. Một số bản tin được gửi đi. Mục tiêu 

là để kết nối một số điện thoại cho một bênh nhân và một phòng bệnh.  

Bản cập nhật của danh mục địa điểm chính phụ thuộc vào việc thiết lập hệ thống 

trao đổi nhánh riêng (PABX):  

 

a) Hệ thống đánh số biến thiên 

Khi nhập viện, bệnh nhân được cấp phát số điện thoại cá nhân. Họ giữ lại số 

này trong suốt khoảng thời gian điều trị trong viện hay bao gồm lúc họ bị 

chuyển sang khoa khác. Bệnh nhân có thể luôn phải được liên lạc với cùng số 

điện thoại.  

Để hiểu cơ chế hoạt động cho các sự kiện M05, điều quan trọng cần phải biết đó 

chính là 2 bộ các số điện thoại khác nhau tồn tại: một bộ là một tập hợp được sử dụng khi 

truy vấn một số điện thoại cho một bệnh nhân; còn bộ kia thì được sử dụng cho nhửng cấp 

phát tạm thời khi mà không có bệnh nhân nào ở giường bệnh (nghĩa là giường bệnh trống 

hoặc không có bệnh nhân).  

b) Hệ thống đánh số cố định 

Khi nhập viện, hệ thống cấp cho bệnh nhân một quyền sử dụng điện thoại 

và/ hoặc là một chiếc tivi. Mã khóa quyền này phải được nhập vào điện 

thoại và kích hoạt nó. 

Các bản tin số M05 trở nên cần thiết nếu hệ thống đánh số cố định được sử 

dụng: mỗi kết nối điện thoại được cấp phát lâu dài một số điện thoại khi hệ 

thống được thiết lập. 
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Khi bệnh nhân được nhập viện, một bản tin ADT^A01 được gửi đi để tạo một bản 

ghi bệnh nhân trong ứng dụng cấp phát số điện thoại. Đặc biệt, ID bệnh nhân (trường dữ 

liệu PID-3), địa điểm của bệnh nhân (trường dữ liệu PV1-3), và số thăm khám (trường dữ 

liệu PV1-19) là những thông tin tối thiểu được yêu cầu. Bản tin này được báo nhận với 

một bản tin ACK thích hợp. Sau đó, chỉ định số điện thoại đến ứng dụng cấp phát số điện 

thoại được đặt trong bản tin ORM^O01. Tại đó, các trường dữ liệu thiết yếu là trường dữ 

liệu ORC-1 = "NW", ORC-2 = <Số hiệu ứng dụng đặt Chỉ định>, và OBR-4 = "Điện 

thoại". 

Bản tin ORR^O02 được sử dụng để báo nhận chỉ định và truyền tải số hiệu chương 

trình thực hiện Chỉ định và trạng thái Chỉ định. Sau đó, khi có số điện thoại, một bản tin 

ORU^R01 được sử dụng để truyền tải số điện thoại bằng cách sử dụng trường dữ liệu 

OBX-5 cho số điện thoại đó.   

Bất kì trạng thái nào thay đổi tác động đến Chỉ định đều được truyền tải với bản tin 

ORM^O01. Tại đó, các trường dữ liệu ORC-1 = "SC", ORC-2 =< Số hiệu ứng dụng đặt 

Chỉ định>,  ORC-3 = <số hiệu Chương trình thực hiện Chỉ định >, ORC-5 = < trạng thái 

Chỉ định>,  OBR-4 = "Điện thoại", và OBX-5 = <số điện thoại của bệnh nhân>. Sự thay 

đổi trạng thái được báo nhận với bản tin ORR^O02 .  

Tiếp theo, các danh mục địa điểm chính được cập nhật. Ứng dụng cấp phát số điện 

thoại có thể sẽ gửi một bản tin MFN^M05 để có được Danh sách địa điểm chính phản ánh 

việc cấp phát số điện thoại. Các trường dữ liệu trong bản tin được định giá trị như sau: 

Sau khi xử lý chỉ định: trường dữ liệu MFI-1 = "LOC", MFI-3 = "UPD", MFI-5 = < 

ngày/giờ có hiệu lực >, MFE-1 = "MUP", LOC-1 = < địa điểm của bệnh nhân >, LOC-3 = 

"B" (giường bệnh), LOC-6 = <Số điện thoại của bệnh nhân>.  Bản tin này được báo nhận 

bằng việc sử dụng bản tin MFK^M05.  

Chuyển bệnh nhân sang địa điểm khác (A02) 

Nếu một bệnh nhân sử dụng cùng một số điện thoại trong suốt quá trình thăm 

khám/điều trị, số điện thoại được cấp phát phải được ánh xạ tới một ổ cắm dây kết nối điện 

thoại khác bất cứ khi nào bệnh nhân được chuyển đến địa điểm mới. Trong trường hợp đó, 

bản tin ADT^A02 được gửi tới ứng dụng cấp phát số điện thoại. Ứng dụng này không chỉ 

báo nhận bản tin mà còn gửi bản tin ORM^O01 với giá trị của trường dữ liệu ORC-1 = 

"SC" và các trường dữ liệu khác cũng giống như được mô tả trong mục Cấp phát số điện 

thoại. Hơn nữa, nó còn gửi bản tin MFN^M05 để thay đổi danh mục địa điểm chính phù 

hợp cho địa điểm cũ và bản tin MFN^M05 khác để đồng bộ các số điện thoại với địa điểm 

mới.  
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Rời khỏi bệnh viện (A21/A22) (theo dõi ngoại ngú) 

Khi bệnh nhân rời khỏi bệnh viện hay giường bệnh trống trong một khoảng thời 

gian, điện thoại cần phải ngừng hoạt động và được kích hoạt lại một cách phù hợp. Các 

bản tin giống nhau ORM^O01và ORM^O01 phải được sử dụng như được mô tả ở trên 

theo sau các bản tin ADT^A21và ADT^A22. 

Bệnh nhân gọi điện hoặc (ngừng) sử dụng điện thoại của mình. 

Bệnh nhân có thể sử dụng điện thoại của mình bất cứ lúc nào bệnh nhân muốn. 

Điều này có nghĩa là mức độ cân đối của họ không vượt quá giới hạn. Ngược lại điện thoại 

bị ngừng kích hoạt tự động. Hơn nữa bệnh nhân có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt điện 

thoại bằng cách tự nhập khóa quyền sử dụng. Trong những trường hợp này, ứng dụng cấp 

phát số điện thoại sẽ gửi bản tin ORM^O01 với trường dữ liệu ORC-1 = "OD" và trạng 

thái Chỉ định phù hợp. Việc cập nhật trạng thái là thực sự cần thiết để cung cấp hệ thống 

chuyển cuộc gọi với thông tin thực. 

Cho bệnh nhân xuất viện (A03) 

Khi một bệnh được xuất viện, bản tin ADT^A03 được gửi đi để cho biết việc xuất 

viện này. Ứng dụng cấp phát số điện thoại gửi một bản tin ORM^O01 với sự thay đổi về 

trạng thái để thông báo sự hoàn thiện của chỉ định cũng như mà một bản tin MFN^M05 để 

đồng bộ danh mục địa điểm chính. 

Sau khi xuất viện, tất cả các chi phí của bệnh nhân phải được thanh toán hết. Sử 

dụng bản tin truy vấn P04 để trả lại dữ liệu theo một định dạng được định hướng hiển thị. 

Định dạng này có thể được sử dụng dành cho việc in ấn. Hoặc là một Yêu cầu in ấn có thể 

được sử dụng. Hệ thống thanh toán phát hành một bản tin QRY^P04. Ở đó, các trường dữ 

liệu được định giá trị như sau: QRD-2 = "R" (định dạng bản ghi có định hướng), QRD-3 = 

"I" (hồi đáp ngay lập tức), QRD-8.1 = <ID Bệnh nhân>, QRF-2 = <ngày/thời gian bắt 

đầu>, và QRF-3 = < ngày/thời gian kết thúc>. Các ứng dụng cấp phát số điện thoại phản 

hồi với một bản tin DSR^P04 với dữ liệu trong trường dữ liệu DSP-3.  

Lưu ý:  Truy vấn chế độ ban đầu/cơ bản, bao gồm các phân đoạn QRD và QRF chỉ được 

giữ lại dành cho việc tương thích ngược với các phiên bản trước kể từ phiên bản 2.4. Do 

đó độc giả tham khảo chương 5, mục 5.4 để có thêm thông tin chi tiết về cấu trúc bản tin 

truy vấn/phản hồi hiện nay.  
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Các truy vấn cuộc điện thoại  (Z73) 

Các chế độ truy vấn mới sử dụng một truy vấn bằng truy vấn thông số với một phản 

hồi bảng ảo cho phép thu thập được thông tin cuộc gọi từ hệ thống điện thoại để sử dụng 

cho việc tính toán chi phí. Truy vấn có thể dành cho dữ liệu tích lũy hay dữ liệu chi tiết. Cả 

hai yêu cầu đều sử dụng câu lệnh hợp chuẩn này: 

ID Truy vấn: Z73 

Tên truy vấn: Thông tin về các cuộc điện thoại 

Loại truy vấn: Truy vấn 

Kích hoạt truy vấn: QBP^Z73^QBP_Z73 

Phương thức truy vấn: Cả hai 

Kích hoạt phản hồi: RTB^Z74^RTB_Z74 

Mức độ ưu tiên truy vấn: Ngay lập tức 

Các đặc trưng truy vấn : Trả lại phản hồi được sắp xếp theo số điện thoại 

Mục đích: Nhận tất cả các thông tin về các cuộc điện thoại 

trong suốt khoảng thời gian được xác định, trong 

một định dạng chi tiết hay tích lũy. Phải đưa ra 

định danh cho bệnh nhân. 

 

QBP^Z73^QBP_Z73: Bản tin QBP  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

khảo 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{ SFT }] Phần mềm  2.15.12 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

RCP Thông số kiểm soát hồi đáp  5.5.6 

Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD: 

 

Chuỗi 

trường 

dữ liệu. 

(ID 

Truy 

vấn=Z7

3) 

Tên  Khóa

/ Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Ch

iều 

dài 

Loại L

ự

a

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p

 

l

ạ

i 

Toán 

tử so 

khớp 

Bả

ng 

Tên 

trườn

g dữ 

liệu 

của 

phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên yếu 

tố 
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Chuỗi 

trường 

dữ liệu. 

(ID 

Truy 

vấn=Z7

3) 

Tên  Khóa

/ Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Ch

iều 

dài 

Loại L

ự

a

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p

 

l

ạ

i 

Toán 

tử so 

khớp 

Bả

ng 

Tên 

trườn

g dữ 

liệu 

của 

phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên yếu 

tố 

1 ID bệnh nhân K Y 80 CX R  =  PID.3  PID.3 ID 

bệnh nhân 

2 Khoảng thời 

gian 

  53 DR O  Có 

chứa= 

    

3 Chi tiết   2 ID O  = 013

6 

Có/

Kh

ông 

   

 

Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào: 

Trường dữ 

liệu 

Thành 

phần dữ 

liệu 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

ID bệnh nhân  CX Thành phần dữ liệu: <ID (ST)> ^ < sắp xếp số kiểm tra (ST)> 

^ <mã nhận dạng cách sắp xếp số kiểm tra được sử dụng 

(ID)> ^ < Hệ thống/đơn vị gán định danh (HD)> ^ <mã loại 

định danh (IS)> ^ <cơ sở gán (HD)> 

   Trường dữ liệu này chứa một mã định danh bệnh nhân để 

định danh người được Yêu cầu. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì không có giá trị 

nào được xem là phù hợp với trường dữ liệu này. 

Khoảng thời 

gian 

 DR Trường dữ liệu này chỉ rõ khoảng thời gian, các bản ghi được 

Yêu cầu nên so khớp. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả các giá trị 

dành cho trường dữ liệu này đều được xem là phù hợp.  

Chi tiết  ID Trường dữ liệu này xác định cụ thể liệu rằng sản phẩm đầu ra 

có nên được chi tiết (không có bản ghi tích lũy).  

   Nếu trường dữ liệu này có giá trị, kết quả chi tiết được trả lại.  

   Khi chi tiết=Y được yêu cầu, một bản ghi dành cho mỗi cuộc 

gọi được trả lại.  Mỗi bản ghi chi tiết sẽ chứa các cột 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, và 9 (Nhà cung cấp, Vùng, Mở rộng, Đích đến, 

Ngày/Thời gian, Khoảng thời gian, Đơn vị, Số Lượng) cho 

mỗi cuộc gọi. 

   Khi chi tiết=N, truy vấn được sử dụng cho dữ liệu tích lũy. 
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Trường dữ 

liệu 

Thành 

phần dữ 

liệu 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

Trong trường hợp này, một hàng bản ghi trên một phần mở 

rộng được trả lại. 

   Mỗi hàng sẽ trả lại các cột 1, 2, 6, 7, 8, và 9 (Nhà cung cấp, 

Vùng, Số lượng, Đơn vị, Lượng) từ bảng kết quả đầu ra  ảo. 

 

Cấu trúc bản tin phản hồi: 

RTB^Z74^RTB_Z74: Bản tin thông tin nhân sự 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

MSA Báo nhận bản tin  2.15.8 

[{ ERR }] Lỗi  2.15.5 

[{ SFT }] Phần mềm  2.15.12 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

QAK Báo nhận truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

[   --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

      RDF Phân đoạn định nghĩa hàng của bảng  5.5.7 

   [{ RDT }] Phân đoạn dữ liệu hàng của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[  DSC  ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Bảng ảo: 

Tên cột 

(Z74) 

Khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Chiều 

dài 

Loại L

ự

a 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử so 

khớp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

phân 

đoạn 

Mã 

LOINC 

hoặc HL7  

Tên 

yếu tố 

Nhà cung 

cấp 

  40 ST R       

Vùng   40 ST R       

Mở rộng   250 XTN O       

Số của đích 

đến 

  250 XTN O       
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Tên cột 

(Z74) 

Khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Chiều 

dài 

Loại L

ự

a 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử so 

khớp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

phân 

đoạn 

Mã 

LOINC 

hoặc HL7  

Tên 

yếu tố 

Ngày/Thời 

gian 

 Y 24 DTM O       

Số lượng   4 NM O       

Khoảng thời 

gian 

  4 NM O       

Đơn vị   4 NM O       

Lượng   8 MO O       

 

4.6.2.1 Các ví dụ 

Ví dụ 1: 

Truy vấn danh sách tích lũy dành cho bệnh nhận 12345 từ 3/2/00 đến 3/3/00. 

Chuyển 20 giây đầu tiên. 

Truy vấn: 

MSH|^&~\|PCR|Gen Hosp|Pharm||20000303201400-0800||QBP^Z73^QBP_Z73|9901|P|2.8| 

QPD|Z89^Truy vấn các cuộc gọi^HL70471|Q010|12345|2000030100000^20000302235959|Y 

RCP|I|20^RD| 

Trả lời: 

MSH|^&~\|Pharm|Gen Hosp|PCR||20000303201430-0800||RTB^Z74^RTB_Z74|8858|P|2.8| 

MSA|AA|9901| 

QAK|Q010|OK|Z89^ Truy vấn các cuộc gọi ^HL70471|4 

QPD|Z89^ Truy vấn các cuộc gọi ^HL70471|Q010|12345|2000030100000^20000302235959|Y| 

RDF|9|Nhà cung cấp ^ST^20|Vùng^ST^40|Mở rộng^XTN^40|Đích^XTN^40|Ngày/Thời gian^DTM^24|Số 

lượng^NM^4| Khoảng thời gian ^NM^4|Đơn vị^NM^4|Lượng^MO^8| 

RDT|DTAG|CITY||||5|20|3|3.25| 

RDT|DTAG|R50||||1|10|2|1.00| 

RDT|DTAG|R200||||0|0|0|0| 

RDT|DTAG|NAT||||0|0|0|0| 

RDT|DTAG|INT||||0|0|0|0| 

 

Ví dụ 2: 
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Truy vấn thông tin chi tiết cho bệnh nhân 12345 từ 3/1/06 đến 3/3/06. Chuyển 10 

giây đầu tiên. 

Truy vấn: 

MSH|^&~\|PCR|Gen Hosp|Pharm||200611201400-0800||QBP^Z73^QBP_Z73|ACK9901|P|2.8| 

QPD|Z89^ Truy vấn các cuộc gọi ^HL70471|Q010|12345|2006030100000^20060302235959|Y| 

RCP|I|10^RD| 

Trả lời: 

MSH|^&~\|Pharm|Gen Hosp|PCR||200611201401-0800||RTB^Z74^RTB_Z74|8858|P|2.8| 

MSA|AA|8858 QAK|Q010|OK|Z89^ Truy vấn các cuộc gọi ^HL70471|4 

QPD|Z89^ Truy vấn các cuộc gọi ^HL70471|Q010|12345|2006030100000^20060302235959|Y| 

RDF|9|Nhà cung cấp ^ST^20|Vùng^ST^40|Mở rộng^XTN^40|Đích^XTN^40|Ngày/Thời gian^DTM^24|Số 

lượng^NM^4|Khoảng thời gian^NM^4|Đơn vị^NM^4|Lượng^MO^8| 

RDT|DTAG|CITY|12345|555-1234|200603021715||20|12|2.25| 

RDT|DTAG|CITY|12345|555-4569|200603011252||21|3|0.48| 

 

Yêu cầu một thẻ chíp 

Trong trường hợp bệnh viện cung cấp các dịch vụ bổ sung và các dịch vụ này có thể 

được tiếp cận thông qua thẻ chíp. Do đó thẻ này cần phải được cấp phát cho bệnh nhân. 

Sau khi bệnh nhân kết thúc khám bệnh, họ phải giao trả lại thẻ chíp. Việc phân phối một 

thẻ chíp cho một bệnh nhân cũng là một dịch vụ phải được chỉ định theo sự điều phối của 

hệ thống phân phối thẻ chíp.  Khi bệnh nhân xuất viện thì dịch vụ (=chỉ định) cũng hoàn 

tất.  

Các bản tin cũng có tính thiết yếu giống như các bản tin cấp phát một số điện thoại. 

Ứng dụng Thực hiện Chỉ định đối với các Chỉ định thẻ chíp là một ứng dụng phân phối thẻ 

chíp thay vì trả lại một số điện thoại, nó trả lại một số thẻ chíp. Các trường hợp tiếp theo 

có một chút biến đổi. 

Thẻ chíp mới được Chỉ định do, như bị mất 

Khi thẻ bị mất hay thẻ chíp mới phải được yêu cầu, chi phí bổ sung có thể được 

truyền đi bởi phân đoạn FT1 trong bản tin ORM^O01 và gán giá trị cho trường dữ liệu 

FT1-11=<phí bổ sung>. 

Yêu cầu một thẻ chíp mới thay cho thẻ có lỗi 

Đôi khi thẻ chíp bị lỗi. Sau đó bệnh nhân cần một thẻ chíp mới để dùng. Trường 

hợp này đòi hỏi một chỉ định bằng cách sử dụng mã điều khiển XO trong bản tin 

ORM^O01. Hệ thống phân phối thẻ chíp trả lại một mã số thẻ chíp mới bằng cách sử dụng 
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bản tin ORU^RO1. Trường dữ liệu ORC-16- Lý do có mã kiểm soát Chỉ định được sử 

dụng để làm rõ Yêu cầu này. 

Trả lại thẻ chíp 

Khi bệnh nhân trả lại thẻ chíp, một bản tin gián đoạn sẽ được gửi đi với trường dữ 

liệu ORC-1 = "DC". Bản tin này được báo nhận sao cho phù hợp bởi hệ thống phân phối 

thẻ chíp. 

In ấn một biểu mẫu 

Khi một biểu mẫu cần in, bản tin ORM^O01 có thể cũng được sử dụng. Phân đoạn 

OBR có thể chứa dịch in biểu mẫu và phân đoạn OBX có thể chứa mẫu in chi tiết. Có khả 

năng một thông báo sẽ xuất hiện khi hoàn thành việc in ấn cũng như là việc sử dụng bản 

tin ORM^O01 với cập nhật tình trạng liên kết với số hiệu ứng dụng đặt Chỉ định/chương 

trình thực hiện Chỉ định số phù hợp. 

4.7 CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN & CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT DINH 

DƯỠNG  

Văn phòng quản lí chế độ dinh dưỡng cần tiếp nhận các thông tin cụ thể, thông tin 

quan trọng nhất là Chỉ định chế độ dinh dưỡng. Các hạn chế trong chế độ dinh dưỡng 

(thường gọi là các mã chế độ dinh dưỡng) là những cản trở cơ bản trong Chỉ định chế độ 

dinh dưỡng. Phân đoạn Chỉ định chế độ dinh dưỡng có thể được gửi đi như một phần của 

cấu trúc bản tin ORM và ORR để hỗ trợ cho việc tương thích ngược, hoặc có thể được gửi 

đi như một phần của các cấu trúc bản tin chuyên dụng tiếp theo. 

4.7.1 OMD – Chỉ định chế độ dinh dưỡng (Sự kiện O03)  

OMD^O03^OMD_O03: Chỉ định chế độ dinh dưỡng 

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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

    [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

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

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

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER_DIET   

      ORC Phân đoạn Chỉ định chung  4 

     [{ PRT }] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING_DIET   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING_DIET   

   [   --- bắt đầu DIET   

      {  ODS  } 
Chỉ định chế độ dinh dưỡng, Thực phẩm bổ sung và 

Sở thích. 
 4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ODS)  2 

      [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Kết quả  7 

        {[ PRT ]} Sự tham gia  7 

         [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn OBX)  2 

      }] --- kết thúc OBSERVATION   

   ] --- kết thúc DIET   

} --- kết thúc ORDER_DIET   

[{  --- bắt đầu ORDER_TRAY   

      ORC Phân đoạn Chỉ định chung  4 

      {[ PRT ]} Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING_TRAY   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trật tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING_TRAY   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   {  ODT  } Chỉ dẫn về khay/suất ăn  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ODT)  2 

}] --- kết thúc ORDER_TRAY   

 

4.7.2 ORD – Báo nhận Chỉ định chế độ dinh dưỡng (Sự kiện O04) 

ORD^O04^ORD_O04: Bản tin báo nhận Chỉ định chế độ dinh dưỡng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Báo nhận bảo tin  2 

[{ ERR }] Lỗi   2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho MSA)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      {[ PRT ]} Sự tham gia  7 

      [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER_DIET   

         ORC Chỉ định chung  4 

       {[PRT]} Sự tham gia  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING_DIET   

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING_DIET   

      [{ ODS }] 
Chỉ định  chế độ dinh dưỡng, Thực phẩm bổ sung 

và Sở thích 
 4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ODS)  2 

   } --- kết thúc ORDER_DIET   

   [{  --- bắt đầu ORDER_TRAY   

         ORC Chỉ định chung  4 

       {[PRT]} Sự tham gia  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING_TRAY   



Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. Trang 153 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING_TRAY   

      [{ ODT }] Chỉ dẫn khay/suất ăn  4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ODT)   2 

   }] --- kết thúc ORDER_TRAY   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

Phân đoạn ODS nhằm mục đích chứa định nghĩa về chế độ dinh dưỡng cơ bản của 

một mã chế độ dinh dưỡng. Một chế độ dinh dưỡng có thể được Chỉ định với sự kết hợp 

của một hay nhiều thông số chế độ dinh dưỡng, ví dụ như số lượng các thực phẩm bổ sung 

và/hoặc các thực phẩm được ưu tiên. Rất nhiều chế độ dinh dưỡng phổ biến chung cho tất 

cả các tổ chức/cơ sở, ví dụ như chế độ dinh dưỡng ADA với 1500 calo, và các mã đó có 

thể tồn tại trong một bảng. Mỗi mã chế độ dinh dưỡng được giới hạn với tên viết tắt bao 

gồm 6 kí tự. 

Một bản tin chế độ dinh dưỡng không bao giờ xác định cụ thể nhiều hơn một chế độ 

dinh dưỡng. Tuy nhiên, một Chỉ định chế độ dinh dưỡng riêng lẻ có thể được sử dụng 

dùng để ngừng một chế độ dinh dưỡng và xác định chế độ dinh dưỡng  khác thay thế. 

Trong trường hợp đó, bản tin chế độ dinh dưỡng sẽ chứa chỉ định chế độ dinh dưỡng hoàn 

chỉnh bao gồm một mã chế độ dinh dưỡng riêng biệt. Mã chế độ dinh dưỡng định nghĩa 

thực phẩm mà bệnh nhân có thể tiếp nhận. Trong các trường hợp bệnh nhân không thể lựa 

chọn thực phẩm, một mã chế độ dinh dưỡng thường dẫn đến dịch vụ của suất ăn (bao gồm 

các thực phẩm) được định nghĩa trước. Một bệnh nhân phải có ít nhất một mã chế độ dinh 

dưỡng để nhận suất ăn. 

Các thực phẩm bổ sung cung cấp cơ chế để gửi bất kì thực phẩm bổ sung mong 

muốn nào tới bệnh nhân. Việc bổ sung thực phẩm là những thực phẩm được đưa đến cho 

bệnh nhân liên quan đến mã chế độ dinh dưỡng của họ. Những thực phẩm ấy là một phần 

của chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân mà không bị cản trở bởi các phần khác của chỉ định. 

Vì thế, việc cấp phát bổ sung cần một quá trình kiểm soát và giám sát để đảm bảo rằng 

bệnh nhân không nhận được những thực phẩm có hại. 

Các phân đoạn ORC. Phân đoạn đầu tiên không chứa ODT. Một Chỉ định đặc tính 

của khay có thể theo sau phân đoạn ORC thứ hai. 
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Các thực phẩm theo sở thích gồm các thực phẩm được yêu thích, không được yêu 

thích, thực phẩm thay thế và thực phẩm bổ sung. Sở thích là các Chỉ định chế độ dinh 

dưỡng, có hiệu quả từ phía bệnh nhân, nhưng được đưa đến buồng bệnh nhân.  Chúng có 

thể bị thay đổi. Một cơ chế được sử dụng để xác định sở thích của bệnh nhân với sự đồng 

thuận. Các thực phẩm ưa thích này độc lập với Chỉ định chế độ dinh dưỡng và không bị 

thay đổi khi Chỉ định thay đổi. Tuy nhiên, nếu sở thích vi phạm đến các điều kiện của chế 

độ dinh dưỡng, sở thích đó sẽ không được chấp nhận.  

Có thông tin thêm rằng dịch vụ chế độ dinh dưỡng đòi hỏi các hoạt động thích hợp, 

bao gồm thời gian giao khay ăn, thêm khay, và các bản tin liên quan đến việc giao và xử lí 

khay ăn. 

Một bệnh nhân chỉ có thể có một Chỉ định chế độ dinh dưỡng hiệu quả vào một thời 

điểm. Chỉ định chế độ dinh dưỡng bao gồm mã chế độ dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và 

sở thích có hiệu lực ở một thời gian nhất định.  Ba đặc tính đó kiểm soát việc bệnh nhân sẽ 

nhận được thực phẩm nào. Chế độ dinh dưỡng nói chung không có thời gian bắt đầu hay 

kết thúc để đảm bảo rằng bệnh nhân luôn có thể nhận thực phẩm (trừ khi nhận được một 

Chỉ định NPO).  

Mã chế độ dinh dưỡng kiểm soát thực phẩm bằng hai cách. Cách 1, có những thực 

phẩm hiển nhiên không được chấp nhận trong một chế độ dinh dưỡng cụ thể. Cách 2, một 

số chế độ dinh dưỡng  có mô hình trao đổi chất dinh dưỡng để kiểm soát lượng thực phẩm 

nhất định mà một bệnh nhân được nhận. Nhiều mã chế độ dinh dưỡng có thể kết hợp để 

tạo nên một Chỉ định chế độ dinh dưỡng. Mã chế độ dinh dưỡng ADA 1500 và chế độ 

dinh dưỡng với 2 gam natri (NA2GM) có thể cùng có mặt khi chúng không xác định các 

trao đổi chất giống nhau. Khuôn khổ cho những chế độ dinh dưỡng này có thể kết hợp mà 

không xảy ra xung đột hay trùng lặp. Một số loại mã chế độ dinh dưỡng nhất định không 

thể kết hợp với nhau, ví dụ như  ADA 1500 và ADA 2000. Một bệnh nhân không thể ăn ở 

2 mức calo khác nhau. Các hạn chế trên không được định nghĩa trong bảng, nhưng nằm 

trong ngữ nghĩa của các mã. 

Chỉ định xác định cụ thể toàn bộ các thực phẩm mà một bệnh nhân có thể hoặc nên 

nhận vào một bữa ăn cụ thể. (Phụ thuộc vào tổ chức và Chỉ định chế độ dinh dưỡng, bệnh 

nhân có thể hoặc không lựa chọn các thực phẩm. Ví dụ, chế độ dinh dưỡng chỉ gồm chất 

lỏng thường không có lựa chọn vì có quá ít thực phẩm hóa lỏng). Sự điều chỉnh trong chế 

độ dinh dưỡng, như thêm một mã chế độ dinh dưỡng hoặc thực phẩm bổ sung, có thể có 

tác dụng mạnh tới các thực phẩm của bệnh nhân. Do đó, bất cứ thay đổi nào trong mã chế 

độ dinh dưỡng hay thực phẩm bổ sung đều là một Chỉ định mới. Vì thế, phải gửi mọi 
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thông tin về mã chế độ dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung từ Chỉ định trước vẫn còn áp 

dụng được với Chỉ định tiếp theo. Ví dụ, một bệnh nhân có chế độ dinh dưỡng ADA  1500 

calo và một bữa ăn nhẹ buổi tối với Sữa không béo. Nếu muốn thêm 2 gram natri, cần phải 

gửi cả mã của chế độ dinh dưỡng ADA 1500 calo và chế độ dinh dưỡng 2 gam natri cùng 

với thực phẩm bổ sung là Sữa không béo.  Nếu không, ứng dụng chế độ dinh dưỡng sẽ ước 

chừng rằng Chỉ định mới chỉ có duy nhất 2 gam natri. Phương pháp này cho phép kiểm 

soát toàn diện chế độ dinh dưỡng và tránh sự mơ hồ trong việc diễn giải. 

4.8 CÁC PHÂN ĐOẠN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 

4.8.1 ODS – Phân đoạn Chỉ định chế độ dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và sở thích 

Các hạng mục ORC theo trình tự gắn bó với phân đoạn ODS là các trường dữ liệu 

ORC-1-Kiểm soát Chỉ định, ORC-2-số hiệu ứng dụng đặt Chỉ định, ORC-3-Chương trình 

thực hiện Chỉ định, TQ1-7/8-định giờ/số lượng, ORC-9-ngày/thời gian giao dịch, ORC-

10-Người nhập, and ORC-11-Người thẩm định/xác minh. Đối với trường dữ liệu ORC-1-

kiểm soát Chỉ định, giá trị có thể là Mới (NW), Hủy bỏ (CA), Ngừng đề nghị chỉ định 

(DC), Thay đổi (XO), Giữ lại đề nghị chỉ định (HD), Giải phóng Chỉ định bị giữ lại lúc 

trước (RL). Mã HD và RL có thể dừng dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. 

Trường dữ liệu TQ1- số lượng/thời gian cần được sử dụng để xác định rõ rằng một Chỉ 

định tiếp diễn liên tục hay chỉ dành cho một khoảng thời gian của dịch vụ. Nó cũng hữu 

ích khi sử dụng cho những thực phẩm bổ sung là một phần của chế độ dinh dưỡng nhưng 

chỉ được giao vào buổi tối hàng ngày.  

Ví dụ:  

|1^QPM^^20010415|. 

Bảng thuộc tính HL7 – ODS – Các chỉ định chế độ ăn uống, thực phẩm bổ 

sung, và Sở thích 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tù

y 

ch

ọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..1  ID R  0159 00269 Loại 

2   CWE O Y/10 9999 00270 Giai đoạn dịch vụ 

3   CWE R Y/20 9999 00271 Mã chế độ dinh dưỡng, thực phẩm bổ 

sung hoặc thực phẩm ưa thích 

4  80# ST O Y/2  00272 Văn bản chỉ dẫn 

4.8.1.1 ODS-1   Loại  (ID)   00269 
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Định nghĩa:  Trường dữ liệu này xác định rõ loại chế độ dinh dưỡng. Tham khảo 

Bảng 0159 của HL7  - Loại Đặc tả mã chế độ dinh dưỡng trong Chương 2C, các Bảng mã 

để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.8.1.2 ODS-2   Giai đoạn dịch vụ   (CWE)   00270 

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: Khi trường dữ liệu này không có giá trị hoặc được để trống, phần điều 

chỉnh áp dụng cho tất cả các giai đoạn dịch vụ. Ví dụ, Chỉ định chế độ dinh dưỡng thường 

áp dụng cho tất cả các giai đoạn dịch vụ. Trường dữ liệu này thường xác định rõ các thực 

phẩm bổ sung. Trường dữ liệu này cho phép người dùng bổ sung thêm một sự điều chỉnh 

cho một hay nhiều giai đoạn dịch vụ trong ngày bằng cách kết hợp các đặc tả kĩ thuật của 

dịch vụ khi cần thiết. Giai đoạn dịch vụ sẽ là các CE nội bộ, các mã số thông thường. Sau 

đây là một số đề xuất: 

Dịch vụ 1 Là Bữa sáng 

Dịch vụ  2 Là Bữa ăn nhẹ giữa buổi sáng 

Dịch vụ  3 Là Bữa trưa 

Dịch vụ  4 Là Bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều 

Dịch vụ  5 Là Bữa tối 

Dịch vụ  6 Là Bữa ăn nhẹ khi đi ngủ 

  Ví dụ: |1~5| có nghĩa là dịch vụ 1 và dịch vụ 5, cho dù chúng có được định nghĩa 

nội bộ là gì đi nữa. 

4.8.1.3 ODS-3   Mã chế độ dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, hoặc thực phẩm ưa thích 

(CWE)   00271 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70159


Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. Trang 157 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

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 hạng mục được Chỉ định cho một 

bệnh nhân. Nó có giá trị tương đương với trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ phổ biến về 

chức năng. Khi phân đoạn ODS là một phân đoạn lặp lại, nhiều thực thể nhận được nhiều 

phân đoạn. Ví dụ: 

|^REG|, |023^^99FD6|, |^NOLACT|, |^TUBEFD|, và |011^HIPRO100^99FD1~123^LOFAT20^99FD1| 

Trong trường hợp phân đoạn này yêu cầu bổ sung trong chế độ dinh dưỡng, nghĩa 

là, trường dữ liệu ODS-1-loại= S, thì thuộc tính này sẽ xác định một hạng mục hoặc loại 

hạng mục cụ thể. Nếu mã cơ quan/tổ chức dành cho thực phẩm ưa thích của bệnh nhân (P) 

được hệ thống hóa, chúng sẽ được thể hiện giống như những đoạn mã hóa; trong các 

trường hợp khác, thông tin được truyền đi dưới dạng một chuỗi văn bản trong thành phần 

dữ liệu thứ tư của phân đoạn ODS, được mô tả như sau. 

4.8.1.4 ODS-4   Văn bản hướng dẫn   (ST)   00272 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa các hướng dẫn cụ thể dành cho chế độ 

dinh dưỡng. Những hướng dẫn này có thể xác định cụ thể các nhu cầu cụ thể của bệnh 

nhân, ví dụ như nhu cầu cách li. Trường dữ liệu này cung cấp các hướng dẫn chế độ dinh 

dưỡng ở dạng văn bản tự do của nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định. Nó có thể trình bày 

hướng dẫn chế độ dinh dưỡng hoàn chỉnh hoặc cho biết rõ thông tin bổ sung. 

4.8.2 ODT – Phân đoạn chỉ dẫn về khay/suất ăn 

Phân đoạn này xác định các hướng dẫn về khay ăn. Chúng độc lập với các mã về 

suất ăn, thực phẩm bổ sung hay thực phẩm ưa thích và vì thế cũng có các số hiệu Chỉ định 

tách biệt. 

Bảng thuộc tính HL7 – ODT – Các hướng dẫn về Khay ăn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   CWE R  0160 00273 Loại khay 

2   CWE O Y/10 9999 00270 Giai đoạn dịch vụ 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

3  80# ST O   00272 Văn bản hướng dẫn 

 

4.8.2.1 ODT-1   Loại khay   (CWE)   00273 

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 loại khay ăn. Tham khảo  Bảng 0160 của 

HL7 – Loại khay ăn trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

Các đặc điểm kĩ thuật của khay ăn rất hữu dụng cho việc phân phối khay sớm hoặc 

muộn khi bệnh nhân trải qua một thủ tục (thủ thuật/phẫu thuật) trong suốt thời gian ăn 

uống bình thường. Các đặc tính kỹ thuật của khay ăn đó có thể được sử dụng với khay ăn 

dành cho khách, không có khay ăn, và bản tin. Giá trị MSG có nghĩa là phân đoạn ODT 

không quy định cụ thể loại khay ăn nhưng lại cung cấp thông tin bổ sung về những khay 

ăn hiện có. Thông tin này được chứa trong trường dữ liệu ODT-3- văn bản hướng dẫn.  

4.8.2.2 ODT-2   Giai đoạn dịch vụ   (CWE)   00270 

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: khi trường dữ liệu này không có giá trị hoặc được để trống, phần điều 

chỉnh/bổ nghĩa áp dụng cho tất cả các giai đoạn dịch vụ.  Trường dữ liệu này cho phép 

người dùng điều chỉnh/chỉnh sửa/thiết kế một hay nhiều giai đoạn bữa ăn trong ngày bằng 

cách kết hợp các mã khi cần thiết. Nó cũng kết hợp với định giờ/số lượng để đưa ra các 

thông tin như Chỉ định thuộc về giai đoạn dịch vụ nào. Trường dữ liệu này có ý nghĩa hoặc 

giá trị giống với trường dữ liệu ODS-2-giai đoạn dịch vụ. Tham khảo mục Error! 

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70160
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Reference source not found., "Error! Reference source not found.," để có thêm thông tin 

khác. 

4.8.2.3 ODT-3   Văn bản chỉ dẫn   (ST)   00272 

Định nghĩa: trường dữ liệu này định nghĩa các chỉ dẫn kết hợp với khay ăn. Ví dụ: 

|Bộ dao nĩa bằng nhựa|.  

4.9 CÁC VÍ DỤ VỀ BẢN TIN CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG 

4.9.1 Tiến trình thông thường của các Chỉ định dành cho bệnh nhân phẫu thuật 

Chỉ định đầu tiên: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1235^NURS|||||^^^199108021700||200608021200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||321^DB15^99DO3|...<cr> 

ODS|D||322^NA2GM^99DO3|<cr> 

Giữ lại Chỉ định đầu tiên: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|HD|1235^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

Chỉ định NPO với khay ăn dành cho khách:  

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1236^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||323^NPO^99DO3|...<cr> 

ORC|NW|1244^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|GUEST^Guest tray^HL70160|5^^99CBD|...<cr> 

Lau sạch thực phẩm hóa lỏng trong khay ăn dành cho khách: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|DC|1236^NURS|||||^^^200608041700||200608041200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ORC|NW|1237^NURS|||||^^^200608041700||200608041200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 
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ODS|D||321^DB15^99DO3|...<cr> 

ODS|D||322^NA2GM^99DO3|...<cr> 

ODS|D||324^CLRLIQ^99DO3|...<cr> 

ORC|NW|1245^NURS|||||^^^200608041700||200608041200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|GUEST^Guest tray^HL70160|5^^99CBD|...<cr> 

Cho đầy thực phẩm hóa lỏng vào khay ăn dành cho khách: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|DC|1237^NURS|||||^^^200608051700||200608051200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ORC|NW|1238^NURS|||||^^^200608051700||200608051200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||321^DB15^99DO3|...<cr> 

ODS|D||322^NA2GM^99DO3|...<cr> 

ODS|D||325^FULLIQ^99DO3|...<cr> 

ORC|NW|1246^NURS|||||^^^200608051700||200608051200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|GUEST^Guest tray^HL70160|3^^99CBD|...<cr> 

Giải phóng Chỉ định bị giữ lại lúc trước và đưa ra bản tin kết thúc điều trị và xuất 

viện: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|DC|1238^NURS|||||^^^200608061700||200608061200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ORC|RL|1235^NURS|||||^^^200608061700||200608061200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ORC|NW|1247^NURS|||||^^^200608061700||200608061200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|MSG^Tray message only^HL70160|5^^99CBD|You Will Be Leaving Tomorrow|...<cr> 

 

4.9.2 Chỉ định hỗn hợp 

Chế độ dinh dưỡng cơ bản: nhiều đạm, ít béo. Thực phẩm bổ sung là kem lạnh ở 

giai đoạn dịch vụ 4 và nửa cái bánh sandwich thịt hun khói ở giai đoạn dịch vụ 6. Có 

những Chỉ định khay ăn dành cho giai đoạn dịch vụ 1, giai đoạn dịch vụ 3 sau đó và khay 

ăn dành cho khách vào bữa tối. 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 
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ORC|NW|1234^NURS|||||^^^200608021700||200608021200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||011^HIPRO100^99FD1|...<cr> 

ODS|D||123^LOFAT20^99FD1|...<cr> 

ODS|S|4|119^ICE CREAM^99FD8|...<cr> 

ODS|S|6|320^1/2 HAM SANDWICH^99FD8|...<cr> 

ORC|NW|1244^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|EARLY^Early tray^HL70160|1^^99CBD|...<cr> 

ORC|NW|1245^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|LATE^Late tray^HL70160|3^^99CBD|...<cr> 

ORC|NW|1246^NURS|||||^^^200608031700||200608031200|333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODT|GUEST^Guest tray^HL70160|5^DINNER^99CBD|...<cr> 

4.9.3 Ống dẫn thức ăn 

Chỉ định này xác định Similac với dầu MCT và chất phụ gia polycose  

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1232^NURS|||||60^Q3H^^200608021700||200608021200|333-77-

7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||010^SIMILAC^99DO1|...<cr> 

ODS|D||011^MCT^99DO1|...<cr> 

ODS|D||012^POLYCOSE^99DO1|...<cr> 

4.9.4 Sở thích của bệnh nhân 

Chỉ định này xác định bệnh nhân là một người ăn chay. 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|1232^NURS|||||60^Q3H^^200608021700||200608021200|333-77-

7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-9999^VERIFY^VIRGIL^V|...<cr> 

ODS|D||123^LOFAT20^99FD1|...<cr> 

ODS|S|4|119^ICE CREAM^99FD8|...<cr> 

ODS|P||^VEGETARIAN|...<cr> 

4.10 CÁC BẢN TIN & SỰ KIỆN KÍCH HOẠT CUNG ỨNG 

Phân đoạn Chi tiết Yêu cầu (RQD) được sử dụng dành cho việc chỉ định các nguồn 

cung cấp dược phẩm, phẫu thuật và chăm sóc bệnh nhân. Giả định rằng các nguồn cung 
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ứng đó được quản lí bởi một ứng dụng quản lí vật tư chứa một danh sách chính bao gồm  

tất cả các hạng mục mà bệnh viện sử dụng.  

Có 2 loại nguồn cung cấp cơ bản, thông thường liên quan tới việc lưu kho và không 

lưu kho. 

Giống như tên gọi của nó, nguồn cung cấp có lưu kho là những vật liệu được lưu 

kho trong bệnh viện tại các địa điểm được xác định, chẳng hạn như nhà kho, trung tâm 

cung cấp, tầng  Điều dưỡng, hoặc phòng Phẫu thuật. Khi nguồn cung cấp lưu trong kho 

được yêu cầu, ứng dụng yêu cầu cần xác định cụ thể thông tin trong phân đoạn RQD. Giả 

sử rằng có đủ thông tin cho ứng dụng tiếp nhận để định danh hạng mục. Nếu ứng dụng gửi 

không nhận biết được nguồn cung có nằm trong kho hay không, nó có thể tự chọn gửi đi 

phân đoạn RQ1 cùng với phân đoạn RQD. Thông thường, trong trường hợp này, hạng mục 

được yêu cầu với mô tả theo định dạng văn bản tự do. 

Nguồn cung không lưu kho thì không có trong bất cứ nơi nào ở bệnh viện và phải 

được Chỉ định từ một nhà phân phối hoặc nhà sản xuất công nghiệp. Trong trường hợp 

ứng dụng yêu cầu biết rằng nó đang đòi hỏi các nguồn hàng không lưu kho, nó sẽ gửi đi 

một phân đoạn RQ1 cùng với phân đoạn RQD nếu nó nhận ra ít nhất 1 trường dữ liệu 

trong phân đoạn RQT. Cần thiết để ứng dụng tiếp nhận xác định chính xác nơi nhận các 

nguồn cung cấp. Điều này còn phụ thuộc vào độ tinh vi của cơ sở dữ liệu trong ứng dụng 

tiếp nhận, cơ sở dữ liệu này chứa lịch sử Yêu cầu từ ứng dụng gửi. 

4.10.1 OMS – bản tin Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu có lưu kho (sự kiện O05) 

Các chỉ định yêu cầu vật liệu lưu kho sử dụng phân đoạn ORM khi phân đoạn RQD 

là phân đoạn chi tiết dành cho việc tương thích ngược hoặc có thể sử dụng bản tin OMS và 

ORS được mô tả sau đây. 

OMS^O05^OMS_O05: Bản tin Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu có lưu kho 

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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

   [{ PRT }] Sự tham gia (dành cho Bệnh nhân)  15 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho Định danh bệnh 

nhân) 
 2 

   [   --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

         PV1 Bênh nhân thăm khám  3 

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

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

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    {[PRT]} Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      RQD Chi tiết Yêu cầu  4 

   [  RQ1  ] Chi tiết Yêu cầu - 1  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn RQD)  2 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/kết quả  7 

{[PRT]} Sự tham gia  7 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho OBX)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.10.2 ORS – Bản tin báo nhận Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu có lưu kho (sự kiện 

O06) 
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ORS^O06^ORS_O06: Bản tin báo nhận Chỉ định có lưu kho 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

       {[PRT]} Sự tham gia  7 

[{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

         RQD Chi tiết Yêu cầu  4 

      [  RQ1  ] Chi tiết Yêu cầu - 1  4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn RQD)  2 

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.10.3 OMN – Bản tin Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu không lưu kho (Sự kiện 

O07) 

Các Yêu cầu về nguyên vật liệu không lưu kho có thể sử dụng phân đoạn ORM 

cùng với các phân đoạn RQD và RQ1 như là phân đoạn chi tiết, hoặc sử dụng bản tin 

OMN và ORN được mô tả sau đây 
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OMN^O07^OMN_O07: Bản tin Chỉ định yêu cầu nguyên vật liệu không lưu kho 

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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

   [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho định danh bệnh nhân)  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuối trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      RQD Chi tiết Yêu cầu  4 

   [  RQ1  ] Chi tiết Yêu cầu - 1  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn RQD)  2 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/kết quả  7 

        {[PRT]} Sự tham gia  7 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn OBX)  2 
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Phân Đoạn  Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  4 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.10.4 ORN- Bản tin báo nhận Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu không lưu kho (sự 

kiện 008) 

ORN^O08^ORN_O08: Bản tin báo nhân Chỉ định chung 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

[{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  2 

   ] --- kết thúc PATIENT   

   {   --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuối trình tự Thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

         RQD Chi tiết Yêu cầu  4 

      [  RQ1  ] Chi tiết Yêu cầu - 1  4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho RQD)  2 

   } --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   
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4.11 CÁC PHÂN ĐOẠN CUNG CẤP 

4.11.1 RQD – Phân đoạn chi tiết Yêu cầu 

Phân đoạn RQD chứa các chi tiết dành cho mỗi hạng mục được Yêu cầu. Tham 

khảo giả định nêu trên. 

HL7 Bảng thuộc tính – RQD – Chi tiết Yêu cầu 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI O   00275 Số hiệu dòng trong Yêu cầu 

2   CWE C  9999 00276 Mã hạng mục – Nội bộ 

3   CWE C  9999 00277 Mã hạng mục – Bên ngoài 

4   CWE C  9999 00278 Mã hạng mục của bệnh viện 

5  6# NM O   00279 Số lượng Yêu cầu 

6   CWE O  9999 00280 Đơn vị đo trong Yêu cầu 

7   CX O  0319 00281 Mã Số tài khoản của trung tâm chi phí 

8   CWE O  0320 00282 Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục 

9   CWE O  9999 00283 Giao đến ID 

10   DT O   00284 Ngày cần có 

 

4.11.1.1  RQD-1   Số hiệu dòng trong Yêu cầu  (SI)   00275 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa các số xác định dòng hạng mục trong Yêu cầu. 

4.11.1.2  RQD-2   Mã hạng mục – nội bộ   (CWE)   00276 

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 định danh và mô tả định danh duy nhất 

hạng mục trong ứng dụng gửi Yêu cầu. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy vào điều kiện 

mà sử dụng, vì ít nhất một trong ba trường dữ liệu - RQD-2-mã hạng mục- nội bộ, RQD-3-

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70319
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70320
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mã hạng mục-bên ngoài, hoặc trường dữ liệu RQD-4-mã hạng mục của bệnh viện – phải 

có giá trị. 

4.11.1.3  RQD-3   Mã hạng mục – Bên ngoài   (CWE)   00277 

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 định danh và mô tả định danh duy nhất 

hạng mục trong ứng dụng nhận tiếp nhận Yêu cầu. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy 

vào điều kiện mà sử dụng, vì ít nhất một trong ba trường dữ liệu - RQD-2-mã hạng mục- 

nội bộ, RQD-3-mã hạng mục-bên ngoài, hoặc trường dữ liệu RQD-4-mã hạng mục của 

bệnh viện – phải có giá trị. 

4.11.1.4  RQD-4   Mã hạng mục của bệnh viện   (CWE)   00278 

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 định danh và mô tả định danh duy nhất 

hạng mục trong tất cả các ứng dụng của bệnh viện. Định danh này thường được kiểm soát 

bởi ứng dụng tài chính bệnh viện trong Danh mục mô tả chi phí (giá) chính. Trường dữ 

liệu này có thuộc tính tùy vào điều kiện mà sử dụng, vì ít nhất một trong ba trường dữ liệu 

- RQD-2-mã hạng mục- nội bộ, RQD-3-mã hạng mục-bên ngoài, hoặc trường dữ liệu 

RQD-4-mã hạng mục của bệnh viện – phải có giá trị. 

Lưu ý:  Ít nhất một trong ba trường dữ liệu từ mục 4.11.1.2 đến 4.11.1.4 phải có giá trị 

(không được rỗng - null) 

4.11.1.5  RQD-5   Số lượng Yêu cầu   (NM)   00279 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa số lượng được yêu cầu đối với hạng mục này. 

4.11.1.6  RQD-6   Đơn vị đo trong Yêu cầu  (CWE)   00280 
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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 đơn vị đo dành cho hạng mục này. 

4.11.1.7  RQD-7   Số tài khoản trung tâm chi phí   (CX)   00281 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  (ID)> 

^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ 

<Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check 

Scheme (ID)>   

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế gán 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 dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ gán 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 chứa số tài khoản trung tâm chi phí trong số sổ cái 

chung kết hợp với một Bộ phận/Khoa/Phòng cấp phát hoặc tính chi phí cho hạng mục này. 

Tham khảo Bảng 0319 của HL7 – trung tâm chi phí của khoa trong Chương 2C, các Bảng 

mã, để tham khảo các giá trị hợp lệ.  

4.11.1.8  RQD-8   Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục   (CWE)   00282 

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70319
file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70319
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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 mã kế toán định danh hạng mục để tính chi 

phí cho hạng mục này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0320 – Mã trương mục 

tự nhiên của hạng mục trong Chương 2C, các Bảng mã, được sử dụng như định danh của 

HL7 đối với các giá trị trong bảng giá trị do người dùng định nghĩa cho trường dữ liệu này.  

4.11.1.9   RQD-9   Giao đến ID   (CWE)   00283 

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 những định danh duy nhất và tên mô tả của 

khoa/địa điểm nơi mà mặt hàng nên được phân phối hoặc chuyển đến. 

4.11.1.10   RQD-10  Ngày cần có  (DT)   00284 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày mà hạng mục này được yêu cầu. 

Chú ý:  Mặc dù không trường dữ liệu nào có thuộc tính bắt buộc, một mã trong ba mã 

định danh — trường dữ liệu RQD-2-mã hạng mục-nội bộ, RQD-3-mã hạng mục-bên 

ngoài, hoặc trường dữ liệu RQD-4-mã hạng mục của bệnh viện — phải được xác định cụ 

thể để ứng dụng tiếp nhận có thể tiến hành xử lý Yêu cầu 

Nó được dành cho các nhà phân phối quyết định sẽ sử dụng trường dữ liệu này 

giống như một liên kết phổ biến giữa giữa hai ứng dụng. HL7 đề xuất sử dụng trường dữ 

liệu RQD-4-Mã hạng mục của bệnh viện. 

Kế toán bệnh viện đòi hỏi một định danh để tính chi phí cho một trung tâm chi phí 

hay một bệnh nhân cụ thể đối với nguồn cung ứng được Yêu cầu. Nếu nguồn cung ứng là 

dành cho bệnh nhân, định danh này sẽ được chứa trong phân đoạn PID; ngược lại, định 

danh này sẽ được chứa trong trường dữ liệu RQD-7-Trung tâm chi phí của khoa và RQD-
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8-Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục. Ngay cả khi ID bệnh nhân được cung cấp, thì 

trung tâm chi phí “cuối cùng” chịu trách nhiệm cho việc cung cấp nguồn hàng tới bệnh 

nhân cũng được đề xuất nằm trong mục này. 

Các ứng dụng kế toán của bệnh viện sử dụng trường dữ liệu RQD-7-Trung tâm chi 

phí của khoa kết hợp với trường dữ liệu RQD-8-Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục 

nhằm đưa giao dịch này đến Sổ cái chung. Giá trị kết hợp cần tương đương với một giá trị 

hợp lệ trong các ứng dụng kế toán “Bảng danh mục Tài khoản”. 

4.11.2 RQ1 – Đoạn chi tiết Yêu cầu - 1  

Phân đoạn RQ1 chứa chi tiết bổ sung cho mỗi hạng mục nguyên vật liệu không lưu 

kho. Định nghĩa của phân đoạn này kết hợp với phân đoạn RQD trước đó. 

Bảng thuộc tính của HL7 – RQ1 – Chi tiết Yêu cầu - 1 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1  10= ST O   00285 Giá dự kiến 

2   CWE C  0385 00286 Định danh nhà sản xuất 

3  16= ST C   00287 Danh sách hàng hóa của nhà sản xuất 

4   CWE C  9999 00288 ID của nhà phân phối 

5  16= ST C   00289 Danh sách hàng hóa của nhà phân phối 

6 1..1  ID O  0136 00290 Có thể đánh thuế 

7 1..1  ID O  0136 00291 Được phép thay thế 

 

4.11.2.1  RQ1-1   Giá dự kiến   (ST)   00285 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa giá tham khảo đối với đơn vị đo trong Yêu cầu 

được ứng dụng Yêu cầu nhận biết. Nó có thể là giá mua thực của mặt hàng từ nguồn cung 

cấp hoặc không. Nó không phải là giá được tính cho bệnh nhân.  

4.11.2.2  RQ1-2   Định danh nhà sản xuất   (CWE)   00286 

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 mã duy nhất xác định nhà sản xuất trong ứng 

dụng nhận Yêu cầu. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy điều kiện bởi vì cặp trường dữ 

liệu RQ1-2-ID nhà sản xuất và RQ1-3- Danh sách hàng hóa của nhà sản xuất hoặc cặp 

trường dữ liệu RQ1-4-ID của hãng phân phối và trường dữ liệu RQ1-5-Danh sách  của 

nhà phân phối phải có giá trị. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0385 – Định danh nhà sản xuất trong 

Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị được đề xuất, hay các bộ mã bên 

ngoài thích hợp có thể được sử dụng (ví dụ như Mã ID các nhà sản xuất Labeler 

HIBCC(LIC), UPC, NDC). 

4.11.2.3  RQ1-3  Danh sách hàng hóa của nhà sản xuất  (ST)   00287 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là số hiệu hoặc mã danh sách hàng hóa của nhà sản 

xuất dành cho hạng mục này. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy vào điều kiện bởi vì 

cặp trường dữ liệu RQ1-2-ID nhà sản xuất và RQ1-3- Danh sách hàng hóa của nhà sản 

xuất hoặc cặp trường dữ liệu RQ1-4-ID của nhà phân phối và RQ1-5- Danh sách hàng 

hóa của nhà phân phối phải có giá trị.. 

4.11.2.4  RQ1-4   ID của nhà phân phối  (CWE)   00288 

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 mã duy nhất định danh nhà phân phối trong ứng 

dụng tiếp nhận Yêu cầu. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy vào điều kiện bởi vì cặp 

trường dữ liệu RQ1-2-ID nhà sản xuất và RQ1-3- Danh sách hàng hóa của nhà sản xuất 

hoặc cặp trường dữ liệu RQ1-4-ID của nhà phân phối và RQ1-5-Danh sách hàng hóa của 

nhà phân phối phải có giá trị.. 

Vì điều đó, mỗi hạng mục không lưu kho nên có cặp trường dữ liệu RQ1-2-ID nhà 

sản xuất và RQ1-3- Danh sách hàng hóa của nhà sản xuất hoặc cặp trường dữ liệu RQ1-4-

ID của nhà phân phối và RQ1-5-Danh sách hàng hóa của nhà phân phối. Ứng dụng đang 

Yêu cầu có thể sẽ không nhận biết được định danh, như đã được liệt kê trong Danh sách 

hàng hóa của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Trong trường hợp này, cần phải có phần 

tên của trường dữ liệu yếu tố được mã hóa. 
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4.11.2.5 RQ1-5   Danh mục hàng hóa của nhà phân phối  (ST)   00289 

Định nghĩa: trường dữ liệu này là số hiệu danh sách hàng hóa của nhà phân phối, 

tên hay mã các hạng mục của hãng bán. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy vào điều 

kiện bởi vì cặp trường dữ liệu RQ1-2-ID nhà sản xuất và RQ1-3- catalog của nhà sản xuất 

hoặc cặp dữ liệu RQ1-4-ID của hãng bán và RQ1-5-Danh sách hàng hóa của nhà phân 

phối phải có giá trị.. 

4.11.2.6  RQ1-6   Có thể đánh thuế   (ID)   00290 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ liệu hạng mục này có phải là đối tượng 

chịu thuế hay không. 

Nhìn chung, hạng mục được yêu cầu không lưu kho sẽ được in ra bởi ứng dụng tiếp 

nhận và sau đó được xử lý bởi con người. Nói cách khác, con người sẽ sử dụng thông tin 

đó để liên lạc với nhà phân phối hoặc nhà sản xuất nhằm tính chi phí và có các thông tin 

mua bán liên quan trước khi ra/đặt chỉ định cho một nhà phân phối bên ngoài. Tham khảo 

Bảng 0136 của HL7  -Chỉ báo có/không đã được định nghĩa trong Chương 2, các Bảng 

mã.  

4.11.2.7  RQ1-7   Được phép thay thế   (ID)   00291 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ liệu một khoa/phòng/bộ phận phụ trợ có 

thể thay thế một phiên bản hạng mục tương đương được Chỉ định hay không. Tham khảo 

Bảng 0136 của HL7  -Chỉ báo có/không đã được định nghĩa trong Chương 2C, các Bảng 

mã. 

4.12 CÁC VÍ DỤ VỀ BẢN TIN CUNG ỨNG 

4.12.1 Chỉ định của bệnh nhân 

Ví dụ này là một Yêu cầu được gửi từ ứng dụng ORSUPPLY tới ứng dụng 

MMSUPPLY cho hai hạng mục của bệnh nhân Adam A. Everyman. Một hạng mục được 

lưu kho là Dung dịch IV (truyền tĩnh mạch), và hạng mục thứ 2 là một thiết bị cấy ghép 

không có trong kho được sản xuất bởi nhà sản xuất Detter. Các số hiệu Yêu cầu được sử 

dụng bởi ứng dụng ORSUPPLY là RQ101 với RQ102 

MSH|^~\&|ORSUPPLY|ORSYS|MMSUPPLY|MMSYS|20061105131523||OMS^O05^OMS_O05| ...<cr> 

PID|... <cr> 

ORC|NW|RQ101^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V|MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|1|1234^Solution, 2.25% Saline||S1786^Saline Solution|1|BT^Bottle|1234-5678||ORSUP^Main OR 

Supply Room|20061123|...<cr> 

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136


Trang 174 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

 

MSH|^~\&|ORSUPPLY|ORSYS|MMSUPPLY|MMSYS|19911105131523||OMN^O07^OMN_O07|...<cr> 

PID|... <cr> 

ORC|NW|RQ102^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304<cr> 

RQD|1|23455^Implant, Special Hip||I45323^Implant|1|EA^ Each|1234-5678||ORSUP^Main OR Supply 

Room|20061123|...<cr> 

RQ1|123.45|DET^Detter, Inc.|444456|DST^Local Distributors, Inc.|333-456|N|...<cr> 

4.12.2 Bổ sung cung ứng tủ đựng đồ  

Ví dụ này là một Yêu cầu được gửi từ ứng dụng ORSUPPLY đến ứng dụng 

MMSUPPLY cho năm hạng mục lưu kho (có trong kho) để bổ sung một cung ứng tủ đựng 

đồ. Số hiệu Yêu cầu được sử dụng bởi ứng dụng ORSUPPLY là  RQ103 - RQ1037. 

MSH|^~\&|ORSUPPLY|ORSYS|MMSUPPLY|MMSYS|20061105131523||OMS^O05^OMS_O05|...<cr> 

ORC|NW|RQ103^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|1|1232^Solution, 1% Saline||S1784^Saline Solution|5|BT^Bottle|1234-5678||ORSUP^Main OR 

Supply Room|20061105|...<cr> 

ORC|NW|RQ104^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|2|1231^Solution, 0.2% Saline||S1781^Saline Solution|2|BT^Bottle|1234-5678||ORSUP^Main OR 

Supply Room|20061105|...<cr> 

ORC|NW|RQ105^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|3|2342^Suture, Black Silk||SU123^Suture|2|DZ^Dozen|1234-5678||ORSUP^Main OR Supply 

Room|20061105|...<cr> 

ORC|NW|RQ106^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|4|2344^Suture, Black Silk 3-0||SU124^Suture|1|DZ^Dozen|1234-5678||ORSUP^Main OR Supply 

Room|20061105|...<cr> 

ORC|NW|RQ107^ORSUPPLY||||N|||20061105130000||333-77-7777^COMRAD^CONNOR^C|999-99-

9999^VERIFY^VIRGIL^V |MAINOR^2W|321-1234 X2304^^^^^^3211234^2304|...<cr> 

RQD|5|4565^Bandage Pad, 4x4||B6345^Bandage Pad|3|BX^Box|1234-5678||ORSUP^Main OR Supply 

Room|20061105|...<cr> 

4.13 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT DỊCH VỤ TRUYỀN 

MÁU (NGÂN HÀNG MÁU) 

4.13.1 Các lưu ý cách sử dụng đố với các bản tin dịch vụ truyền máu  

4.13.2 OMB –  Bản tin Chỉ định sản phẩm máu (sự kiện O27)  
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Bản tin Chỉ định sản phẩm máu thể hiện nhu cầu cần có các thông tin bổ sung 

không nằm trong các bản tin Chỉ định của tiêu chuẩn của HL7. Các bản tin Chỉ định phải 

chứa các chi tiết đi kèm cân nhắc các thành phần của sản phẩm máu, chẳng hạn như các 

yêu cầu xử lý đặc biệt (ví dụ, chiếu xạ hay loại bỏ bạch cầu) và lượng sản phẩm máu được 

cung cấp. Thêm vào đó, những thông tin lâm sàng cụ thể thích hợp có thể được đưa vào để 

cho phép việc xem xét Chỉ định sản phẩm máu thích hợp trong tương lai. 

Các Chỉ định sản phẩm máu sử dụng bản tin OMB cùng với phân đoạn BPO để có 

các phân đoạn chi tiết và bản tin báo nhận, ORB giống như được mô tả sau đây. 

OMB^O27^OMB_O27: Bản tin Chỉ định sản phẩm máu 

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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

   [{  --- bắt đầu INSURANCE   

         IN1 Bảo hiểm  6 

      [  IN2  ] Thông tin bảo hiểm bổ sung   6 

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

   }] --- kết thúc INSURANCE   

   [  GT1  ] Người bảo lãnh  6 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng  3 

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      BPO Chỉ định sản phẩm máu  4 

   [  SPM  ] Mẫu vật xét nghiệm   7 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chỉ định)  2 

   [{ DG1 }] Chẩn đoán  6 

   [{  --- bắt đầu OBSERVATION   

         OBX Quan sát/kết quả  7 

      {[ PRT ]} Sự tham gia  7 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Kết quả)  2 

   }] --- kết thúc OBSERVATION   

   [{ FT1 }] Giao dịch tài chính  6 

   [  BLG  ] Phân đoạn lập hóa đơn  6 

} --- kết thúc ORDER   

 

4.13.2.1  Lưu ý cách sử dụng bản tin OMB 

Phân đoạn NTE có thể nằm tại 4 vị trí trong bản tin OMB, tại mỗi vị trí, phân đoạn 

NTE lại liên quan đến một phân đoạn mà nó đi theo sau. Cụ thể, những phân đoạn NTE đi 

theo sau phân đoạn MSH chỉ liên quan đến phân đoạn tiêu đề bản tin, các phân đoạn NTE 

đi theo phân đoạn Chỉ định sản phẩm máu áp dụng cho dịch vụ được định nghĩa bởi phân 

đoạn ORC và phân đoạn Chỉ định sản phẩm máu đó. 

Phân đoạn PID là có thuộc tính bắt buộc khi và chỉ khi các Chỉ định mới được nhập 

vào và chúng liên quan tới một bệnh nhân cụ thể. Phân đoạn PID không nằm trong những 

Chỉ định không liên quan tới bệnh nhân. 

Phân đoạn có thuộc tính tự chọn PV1 xuất hiện chủ yếu là để cho phép sự truyền tải 

thông tin của bệnh nhân thăm khám, chẳng hạn như địa điểm hiện tại cùng với một Chỉ 

định. 

4.13.3 ORB – Bản tin Báo nhận Chỉ định sản phẩm máu (Sự kiện O28) 

ORB^O28^ORB_O28: Mô tả 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[{ NTE }] 
Ghi chú và nhận xét (dành cho tiêu đề của Bản 

tin phản hồi) 
 2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [ --- bắt đầu PATIENT   

         PID Định danh bệnh nhân  3 

      [{ PRT }] Sự tham gia  7 

      [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{  --- bắt đầu ORDER   

            ORC Chỉ định chung  4 

         [{ PRT }] Sự tham gia  7 

         [{  --- bắt đầu TIMING   

               TQ1 Thời gian/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

         }] --- kết thúc TIMING   

         [  BPO  ] Chỉ định sản phẩm máu  4 

      }] --- kết thúc ORDER   

   ] --- kết thúc PATIENT   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.13.4 BPS – Bản tin tình trạng cấp phát sản phẩm máu (Sự kiện O29)  

Trong quá trình xử lí trước khi truyền sản phẩm máu, dịch vụ truyền máu và hệ 

thống đặt chỉ định cần phải trao đổi các thông tin không có trong mô hình Chỉ định/quan 

sát HL7 hiện tại. Ví dụ quá trình xử lí trước khi truyền máu bao gồm việc tiến hành các xét 

nghiệm kiểm tra chéo để đảm bảo khả năng tương thích với bệnh nhân, hoặc chiếu xạ sản 

phẩm máu để đáp ứng các Yêu cầu truyền máu đặc biệt của bệnh nhân. Các bản tin trạng 

thái cấp phát sản phẩm máu cần chứa các thông tin bổ sung liên quan tới các sản phẩm 

máu được Yêu cầu, chẳng hạn như ID Hiến tặng, mã sản phẩm, nhóm máu, ngày/thời gian 

hết hạn và trạng thái hiện tại của sản phẩm. 

Trong quá trình xử lí các sản phẩm máu thương mại, chẳng hạn như Huyết thanh 

miễn dịch Rh, yếu tố làm đông máu, hay sản phẩm Albumin, các bản tin trạng thái cần 

chứa các thông tin bổ sung, chẳng hạn như mã số lô và nhà sản xuất, ngày hết hạn và tình 

trạng của sản phẩm thương mại. 
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Bản tin tình trạng cấp phát sản phẩm máu sử dụng bản tin BPS và BRP giống như 

mô tả sau đây: 

BPS^O29^BPS_O29: Bản tin tình trạng cấp phát sản phẩm máu 

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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      BPO Chỉ định sản phẩm máu  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn BPO)  2 

   [{  --- bắt đầu PRODUCT   

         BPX Tình trạng cấp phát sản phẩm máu  4 

      [{ NTE }] Ghi chú (dành cho phân đoạn BPX)  2 

   }] --- kết thúc PRODUCT   

} --- kết thúc ORDER   

 

4.13.5 BRP – Bản tin Báo nhận tình trạng cấp phát sản phẩm máu (Sự kiện O30) 
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BRP^O30^BRP_O30: Mô tả 

Đoạn Miêu tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Phân đoạn tiêu đề)  2 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

      {[PRT]} Sự tham gia  7 

      [{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

      [{  --- bắt đầu ORDER   

            ORC Chỉ định chung  4 

          [{PRT}] Sự tham gia  7 

         [{  --- bắt đầu TIMING   

               TQ1 Thời gian/số lượng  4 

            [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

         }] --- kết thúc TIMING   

         [  BPO  ] Chỉ định sản phẩm máu  4 

         [{ BPX }] Tình trạng cấp phát sản phẩm máu   

      }] --- kết thúc ORDER   

   ] --- kết thúc PATIENT   

] --- kết thúc RESPONSE   

 

4.13.6 BTS – Bản tin truyền máu/xử lý sản phẩm máu (Sự kiện O31)  

Bản tin truyền máu/ xử lý sản phẩm từ máu sử dụng các bản tin BTS và BRT như 

mô tả sau đây. 

BTS^O31^BTS_O31: Bản tin truyền máu/xử lý sản phẩm từ máu  

Phân đoạn Miêu 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 }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn tiêu đề)  2 
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Phân đoạn Miêu tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[   --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

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

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho ID bệnh nhân)  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 (dành cho Bệnh nhân thăm khám)  7 

   ] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

] --- kết thúc PATIENT   

{   --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

   [{  --- bắt đầu TIMING   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

   }] --- kết thúc TIMING   

      BPO Chỉ định sản phẩm máu  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn BPO)  2 

   [{  --- bắt đầu PRODUCT_STATUS   

         BTX Tình trạng truyền máu/xử lý sản phẩm từ máu   4 

      [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho phân đoạn BTX)  2 

   }] --- kết thúc PRODUCT_STATUS   

} --- kết thúc ORDER   

 

4.13.7 BRT – Bản tin Báo nhận truyền máu/xử lý sản phẩm máu (Sự kiện O32) 

BRT^O32^BRT_O32: Mô tả 

Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi   2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[  UAC  ] Chứng nhận người sử dụng  2 

[{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Tiêu đề Hồi đáp)  2 
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Phân Đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[   --- bắt đầu RESPONSE   

   [  PID  ] Định danh bệnh nhân  3 

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{  --- bắt đầu ORDER   

         ORC Chỉ định chung  4 

      [{ PRT }] Sự tham gia  7 

      [{  --- bắt đầu TIMING   

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

         [{ TQ2 }] Chuỗi trình tự thời gian/số lượng  4 

      }] --- kết thúc TIMING   

      [  BPO  ] Chỉ định sản phẩm máu  4 

      [{ BTX }] Tình trạng truyền máu/xử lý sản phẩm máu  4 

   }] --- kết thúc ORDER   

] --- kết thúc RESPONSE   

4.14 CÁC PHÂN ĐOẠN DỊCH VỤ TRUYỀN MÁU (NGÂN HÀNG MÁU) 

4.14.1 BPO – Phân đoạn Chỉ định sản phẩm máu 

Các bản tin Chỉ định sản phẩm máu yêu cầu những thông tin bổ sung mà không 

xuất hiện trong các bản tin Chỉ định khác trong tiêu chuẩn HL7. Bản tin Chỉ định sản 

phẩm máu cần chứa những thông tin chi tiết kèm theo việc cân nhắc các thành phần của 

sản phẩm máu, chẳng hạn như những Yêu cầu xử lí đặc biệt (ví dụ chiếu xạ hoặc loại bỏ 

bạch cầu) và lượng sản phẩm máu được cung ứng. 

Bảng sau đây trình bày nhiều trường hợp sử dụng khác nhau xoay quanh các chỉ 

định sản phẩm máu. 

ID dịch vụ phổ biến 

[ISBT-128 Mã sản phẩm] 

Những Yêu cầu 

xử lí sản phẩm 

máu 

Số 

lượng 

Lượng sản 

phẩm máu 

Đơn 

vị 

002^Hồng cầu Loại bỏ Bạch cầu 2  Ml 

002^Hồng cầu Loại bỏ Bạch cầu 1 60 Ml 

002^Hồng cầu Chiếu xạ 2 15 Ml 

002^Hồng cầu Loại bỏ Bạch cầu 1   

020^Tiểu cầu 
Loại bỏ Bạch cầu  

Chiếu xạ 
6   
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ID dịch vụ phổ biến 

[ISBT-128 Mã sản phẩm] 

Những Yêu cầu 

xử lí sản phẩm 

máu 

Số 

lượng 

Lượng sản 

phẩm máu 

Đơn 

vị 

024^ Phân tách tiểu cầu Chiếu xạ 1   

002^Hồng cầu  1   

Yếu tố VIII  2 910 IU 

HL7 Bảng thuộc tính – BPO – Chỉ định sản phẩm máu 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần 

1 1..4  SI R   01700 Thiết lập ID – BPO 

2   CWE R  9999 01701 BP Định danh dịch vụ phổ biến 

3   CWE O Y 0508 01702 BP  Các Yêu cầu xử lí 

4  5= NM R   01703 BP Số lượng 

5  5= NM O   01704 BP Lượng 

6   CWE O  9999 01705 BP Đơn vị 

7   DTM O    01706 BP Ngày/thời gian dự kiến sử dụng 

8   PL O   01707 BP Dự kiến cấp phát từ địa điểm 

9   XAD O   01708 BP Dự kiến cấp phát từ địa chỉ 

10   DTM O   01709 BP Ngày/thời gian cấp phát theo Yêu cầu 

11   PL O   01710 BP Yêu cầu cấp phát đến địa điểm 

12   XAD O   01711 BP Yêu cầu cấp phát đến địa chỉ 

13   CWE O Y 0509 01712 BP Hướng dẫn sử dụng 

14 1..1  ID O  0136 01713 BP Chỉ báo Thông báo chấp thuận 

 

4.14.1.1  BPO-1  Thiết lập ID – BPO   (SI)   01700 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa số thứ tự dành cho phân đoạn BPO trong bản 

tin. Với Chỉ định đầu tiên được truyền đi, số thứ thứ tự là 1; Chỉ định thứ 2 có số thứ tứ tự 

là 2, và cứ tiếp tục như vậy. 

4.14.1.2  BPO-2   BP Định danh dịch vụ tổng quát (CWE)   01701 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70508
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70509
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
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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 mã định danh của sản phẩm máu được yêu 

cầu. Trường dữ liệu này có thể dựa trên các mã địa phương và/hoặc mã “toàn cầu”. Nên sử 

dụng định danh thủ tục “toàn cầu/phổ biến”. Cấu trúc của loại dữ liệu CWE được mô tả 

trong mục kiểm soát. Hệ thống mã hóa được ưu tiên là Mã sản phẩm ISBT 128 . 

Các Chỉ định sản phẩm máu dành cho mục đích thương mại, chẳng hạn như Huyết 

thanh Miễn dịch Rh, yếu tố làm đông máu VIII, không được xác định vào thời điểm này 

trong các hệ thống mã hóa ở tầm quốc gia cũng như quốc tế cũng là sản phẩm máu. Vì thế, 

các mã xác định nội bộ có thể được sử dụng cho Định danh dịch vụ phổ biến dành cho 

những sản phẩm thương mại. 

4.14.1.3  BPO-3   BP Yêu cầu xử lí   (CWE)   01702 

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 thông tin bổ sung về phân loại thành phần 

máu kết hợp với ID Dịch vụ phổ biến. Ứng dụng đặt chỉ định của chỉ định có thể làm rõ 

bất cứ quá trình xử lí cần thiết nào trong sản phẩm máu phải được hoàn thành trước khi 

được truyền tới người tiếp nhận dự kiến. Tham khảo Bảng do Người dùng định nghĩa 0508 

– Các Yêu cầu xử lí sản phẩm máu trong Chương 2C, các Bảng mã để tham khảo những 

giá trị được đề xuất.  

4.14.1.4  BPO-4   BP Số lượng  (NM)   01703 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa số lượng các sản phẩm máu được Chỉ định. 

4.14.1.5  BPO-5   BP Lượng  (NM)   01704 

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70508
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Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa lượng (thể tích/dung tích) được Chỉ định liên 

kết với mỗi số lượng của sản phẩm máu. 

4.14.1.6  BPO-6   BP Các đơn vị   (CWE)   01705 

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 đơn vị đo lường dành cho lượng sản phẩm 

máu. (Tham khảo Chương 7 để có thêm thông tin chi tiết hơn về các đơn vị báo cáo.) 

Trường dữ liệu này chỉ rõ đơn vị đo lường dành cho lượng thành phần máu (Ví dụ, 50ml) 

hoặc đơn vị đo lường hoặc liều lượng sử dụng của một sản phảm thương mại (Ví dụ, 920 

I.U- Đơn vị quốc tế - Yếu tố làm đông máu VIII). 

4.14.1.7  BPO-7   BP Ngày/thời gian dự kiến sử dụng   (DTM)   01706 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định cụ thể ngày/thời gian ứng dụng đặt chỉ 

định dự kiến sử dụng sản phẩm máu đang được Chỉ định 

Đây là thời điểm ứng dụng đặt chỉ định mong muốn sản phẩm ở tình trạng sẵn sàng 

cho dịch vụ truyền máu. Ví dụ, vào ngày/thời gian này, sản phẩm phải trong trạng thái 

chưa được phân phát, nhưng đã sẵn sàng cho việc sử dụng. 

4.14.1.8  BPO-8   BP Dự kiến cấp phát từ địa điểm   (PL)   01707 

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 dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/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 chứa địa điểm nơi thành phần máu được phân phát 

đi. 

4.14.1.9  BPO-9   BP Dự kiến cấp phát từ địa chỉ   (XAD)   01708 

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 dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/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 dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa địa chỉ thực tế của địa điểm mà thành phần 

máu được cấp phát đi. 

4.14.1.10  BPO-10   BP Ngày/thời gian cấp phát Chỉ định   (DTM)   01709 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ngày/thời gian khi sản phẩm máu được 

yêu cầu phải sẵn sàng để cấp phát. Ngày/thời gian đó có thể khác với ngày/thời gian dự 

định sử dụng. Ví dụ, bệnh nhân được sắp xếp lịch để đến truyền máu vào một thời gian 

nhất định. Tuy nhiên, ứng dụng đặt chỉ định sẽ yêu cầu sản phẩm máu phải sẵn sàng phân 

phối trước thời gian đó để các thành phần máu có thể sẵn sàng cho việc truyền máu theo 

đúng thời gian đã sắp xếp. Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để cho biết rằng 

ứng dụng đặt Chỉ định đã sẵn sàng để lấy sản phẩm máu được Chỉ định và sản phẩm máu 

được yêu cầu phải ở tình trạng sẵn sàng để cấp phát tại thời điểm đó. 

4.14.1.11  BPO-11   BP Chỉ định cấp phát đến địa điểm   (PL)   01710 

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 dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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



Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. Trang 187 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/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 chứa các địa điểm của bệnh nhân nội trú hoặc bệnh 

nhân ngoại trú nơi thành phần máu được cấp phát đến. Việc cấp phát mặc định tới địa 

điểm là địa điểm theo điều tra dân số hiện tại của bệnh nhân. 

4.14.1.12  BPO-12   BP Chỉ định cấp phát đến địa chỉ   (XAD)   01711 

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 dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/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 dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa địa chỉ thực tế của địa điểm mà thành phần 

máu được cấp phát đến. Cấp phát mặc định tới nơi là địa điểm theo điều tra dân số hiện tại 

của bệnh nhân.  

4.14.1.13  BPO-13   BP Hướng dẫn sử dụng   (CWE)   01712 

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 một trường dữ liệu tùy chọn được mã hóa. Giá trị của nó cho 

biết rõ lí do sản phẩm máu được Chỉ định. Thông tin này rất hữu ích cho việc xem xét 

trong tương lai hoặc nghiên cứu lại về việc chỉ định sản phẩm máu của nhà cung cấp dịch 

vụ y tế chỉ định được thực hiện bởi Cơ quan/Bộ quản lí chất lượng và/hoặc Ủy ban truyền 

máu. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0509 – Hướng dẫn sử dụng trong 

Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo các giá trị được đề xuất  

4.14.1.14  BPO-14   BP Chỉ báo có ý kiến chấp thuận   (ID)   01713 

Trường dữ liệu cho biết rõ liệu ý kiến chấp thuận cho việc truyền máu có đạt được 

hay không. Tham khảo Bảng 0136 của HL7  –Chỉ báo có/không  trong Chương 2C, các 

Bảng mã. 

4.14.2 BPX – Phân đoạn tình trạng cấp phát sản phẩm máu 

Trong quá trình xử lí sản phẩm máu, dịch vụ truyền máu và hệ thống đặt chỉ định 

cần phải trao đổi thông tin với nhau. Bản tin về tình trạng cần chứa các thông tin bổ sung 

liên quan đến sản phẩm máu được đã yêu cầu, chẳng hạn như ID Hiến tặng duy nhất, mã 
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sản phẩm, nhóm máu, ngày/thời gian hết hạn của sản phẩm máu, và trạng thái hiện tại của 

sản phẩm. Phân đoạn này giống với phân đoạn OBX, nhưng có thêm các thuộc tính bổ 

sung. 

HL7 Bảng đặc tính – BPX – Tình trạng cấp phát sản phẩm máu 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần 

1 1..4  SI R   01714 Thiết lập ID – BPX 

2   CWE R  0510 01715 BP Tình trạng cấp phát 

3 1..1  ID R  0511 01716 BP Trạng thái 

4   DTM R   01717 BP Ngày/thời gian của trạng thái 

5   EI C   01718 BC ID Hiến tặng 

6   CNE C  9999 01719 BC Thành phần 

7   CNE O  9999 01720 
BC Loại hiến tặng/mục đích sử dụng 

dự kiến  

8   CWE C  0512 01721 CP Sản phẩm thương mại  

9   XON C   01722 CP Nhà sản xuất 

10   EI C   01723 CP Số lô 

11   CNE O  9999 01724 BP Nhóm máu  

12   CNE O Y 9999 01725 BC Xét nghiệm đặc biệt  

13   DTM O   01726 BP Ngày/thời gian hết hạn 

14  5= NM R   01727 BP Số lượng 

15  5= NM O   01728 BP Lượng 

16   CWE O  9999 01729 BP Đơn vị 

17   EI O   01730 BP ID duy nhất của sản phẩm máu 

18   PL O   01731 BP Thực tế được cấp phát đến địa điểm 

19   XAD O   01732 BP Thực tế được cấp phát đến địa chỉ 

20   XCN O   01733 BP Đã cấp phát đến người nhận 

21   XCN O    01734 BP Người cấp phát 

 

4.14.2.1  BPX – Các định nghĩa trường dữ liệu 

Tiền tố BP trong tên yếu tố cho biết rõ thuộc tính tương thích với bất cứ loại sản 

phẩm máu nào. Một sản phẩm máu được định nghĩa là một loại thành phần máu hoặc sản 

phẩm từ máu cho mục đích thương mại được chuẩn bị và cấp phát từ dịch vụ truyền máu. 

Tiền tố BC trong  tên yếu tố xác định thuộc tính chỉ tương thích với các thành phần 

máu. Một thành phần máu được định nghĩa là toàn bộ hay một phần lượng máu hiến tặng. 
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Ví dụ, từ toàn bộ lượng máu hiến tặng, một đơn vị được tách ra thành hồng cầu, huyết 

tương, tiểu cầu với mỗi thành phần máu chứa trong các túi riêng biệt. Những loại sản 

phẩm máu đó được gán cho một số hiệu định danh hiến tặng duy nhất, và một mã sản 

phẩm xác định loại thành phần trong túi chứa. 

Tiền tố CP trong tên yếu tố xác định thuộc tính chỉ tương thích với các sản phẩm 

thương mại. Sản phẩm thương mại được định nghĩa là một sản phẩm được sản xuất dành 

cho mục đích thương mại, chẳng hạn như các chế phẩm từ máu (như Huyết thanh Miễn 

dịch Rh , yếu tố VIII làm đông máu, các bộ hoặc bộ lọc nhận máu). Những loại sản phẩm 

trên được theo dõi bởi nhà sản suất và số lô và không cần phải gán một số hiệu hiến tặng 

duy nhất. 

4.14.2.2  BPX-1 Thiết lập ID – BPX   (SI)   01714 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa số thứ tự cho phân đoạn BPX theo sau phân 

đoạn BPO liên quan. Tình trạng cấp phát sản phẩm máu đầu tiên được chuyển đi có số thứ 

tự là 1; tình trạng thứ hai có số thứ tự là 2; và cứ tiếp tục như vậy. 

4.14.2.3  BPX-2   BP Tình trạng cấp phát   (CWE)   01715 

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 hiện tại của sản phẩm máu cụ 

thể khi được xác định bởi ứng dụng thực hiện Chỉ định hoặc ứng dụng đặt chỉ định. Ví dụ, 

sự thay đổi trạng thái đầu tiên của một sản phẩm có thể kích hoạt Bản tin tình trạng cấp 

phát sản phẩm máu khi nó được kết nối lần đầu với bệnh nhân và sẵn sàng cấp phát. Hệ 

thống đặt chỉ định có thể sử dụng Bản tin tình trạng cấp phát sản phẩm máu để yêu cầu 

dịch vụ truyền máu cung cấp sản phẩm. Khi một sản phẩm máu được chuyển tới hoặc cấp 

phát cho bệnh nhân, tình trạng của sản phẩm máu sẽ được thay đổi để xác định rằng nó đã 

“được cấp phát”. Tham khảo Bảng  0510 của HL7 – Tình trạng cấp phát sản phẩm máu 

trong Chương 2C, các Bảng mã để tham khảo những giá trị hợp lệ.  

4.14.2.4  BPX-3   BP Trạng thái  (ID)   01716 
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Định nghĩa: giá trị của trạng thái bản tin được sử dụng phổ biến nhất trong phân 

đoạn BPX là giá trị trạng thái sơ bộ và  giá trị cuối cùng. Trạng thái sơ bộ tồn tại cho đến 

khi sản phẩm máu đạt được một mức xử lý cuối cùng dành cho bệnh nhân. Ví dụ, khi sản 

phẩm máu được thử nghiệm ghép chéo lần đầu tiên và bản tin trạng thái được gửi đi, nó sẽ 

được xem là sơ bộ. Khi sản phẩm được cấp phát tới bệnh nhân, trạng thái vẫn là sơ bộ. 

Tuy nhiên, khi sản phẩm máu đã được truyền, trạng thái sẽ được cân nhắc trở thành trạng 

thái cuối cùng. Trạng thái của sản phẩm máu (BPX-2) có thể tiếp tục thay đổi và trạng thái 

trước bị nên bị ghi đè lên cho đến trạng thái cuối cùng (BPX-3).  Tham khảo Bảng 0511 

của HL7 – Diễn giải các mã tình trạng quan sát BP trong Chương 2C, các Bảng mã để 

tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.14.2.5  BPX-4   BP Ngày/thời gian của trạng thái   (DTM)   01717 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ ngày và thời gian khi trạng thái của 

thành phần máu bị thay đổi. Ví dụ, nếu thành phần máu ở trạng thái “RD” (sẵn sàng cấp 

phát), ngày và thời gian trong trường dữ liệu này sẽ xác định ngày và thời gian hệ thống 

thực hiện Chỉ định xếp cho thành phần đó sang trạng thái sẵn sàng để cấp phát. 

4.14.2.6 BPX-5   BC ID Hiến tặng   (EI)   01718 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: ID Hiến tặng là số hiệu định danh duy nhất được cấp phát cho việc hiến 

tặng máu. ID Hiến tặng phụ thuộc vào hệ thống ghi nhãn mã vạch được sử dụng cho thành 

phần đó. Hiện tại có hai tiêu chuẩn ghi nhãn cho thành phần máu: ABC CODABAR và 

ISBT 12. Hệ thống ISBT 128 được ưa chuộng hơn. Nếu sử dụng hệ thống ISBT 128, ID 

Hiến tặng là một định danh quốc tế duy nhất bao gồm 12 kí tự như sau: 

Mã quốc gia & cơ sở y tế thu thập máu – 5 kí tự 

Năm hiến tặng – 2 kí tự 

Số chuỗi trình tự – 6 kí tự 

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và không áp 

dụng cho bản tin sản phẩm thương mại. 

4.14.2.7  BPX-6 BC  Thành phần máu (CNE) 01719 
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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 thành phần máu bao gồm một định danh và mô tả về 

thành phần máu cụ thể. 

Định danh là một mã sản phẩm bao gồm ký tự số hoăc ký tự chữ cái đại diện cho 

loại thành phần máu. Hệ thống mã sẽ được quyết định bởi hệ thống dán nhãn mã vạch trên 

thành phần máu nhất định. Hệ thống mã hóa được ưu tiên là ISBT 128 

Nếu sử dụng tiêu chuẩn dán nhãn ISBT 128, mã sản phẩm sẽ là một mã 8 ký tự bao 

gồm chữ cái và số, bắt đầu với một ký tự chữ cái và bao gồm phân loại thành phần, loại 

hiến tặng/dự kiến sử dụng và chỉ báo phân chia 

Nếu sử dụng tiêu chuẩn dán nhãn sản phẩm CODABAR, mã sản phẩm là một mã 

số 5 ký tự số 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và không 

áp dụng cho các bản tin sản phẩm thương mại. 

4.14.2.8  BPX-7 BC Loại hiến tặng/Dự kiến sử dụng (CNE) 01720 

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 loại hiến tặng hoặc thu thập/dự kiến sử 

dụng. Giá trị này được lấy từ Bảng 5-Loại hiến tặng trong Quy định kỹ thuật ứng dụng 

ISBT 128. Giá trị mặc định là “0”, nghĩa là “không quy định cụ thể”. Những giá trị khác 

cho biết rằng liệu sản phẩm máu (1) là một đơn vị đồng loại từ một người hiến tặng tình 

nguyện, (2) được dự kiến dành cho một người tiếp nhận nhất định nhưng có thể bị giao 

nhau và sử dụng cho một người tiếp nhận khác, hoặc (3) là một hiến tặng tự thân mà dự 

kiến chỉ dành cho một người tiếp nhận nhất định 
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Đây là trường dữ liệu tùy chọn đối với bản tin thành phần máu và không áp dụng 

cho các bản tin sản phẩm thương mại. 

4.14.2.9  BPX-8 CP Sản Phẩm Thương Mại  (CWE) 01721 

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 mã và/hoặc văn bản để định danh một sản 

phẩm thương mại. Ví dụ về sản phẩm thương mại là chế phẩm máu chẳng hạn như Huyết 

thanh Miễn dịch Rh và yếu tố VIII làm đông máu, máy lọc bạch cầu và bộ quản lý máu 

Cả hai mã và/hoặc văn bản có thể không xuất hiện. Tuy nhiên, mã luôn được đặt ở 

vị trí thành phần dữ liệu đầu tiên và các văn bản tự do ở thành phần dữ liệu thứ hai. Vì vậy, 

văn bản tự do mà không được mã hóa phải đặt sau một ký tự phân cách thành phần dữ liệu 

‘^’. Văn bản tự do có thể được sử dụng nếu không có việc cập nhật nào xảy ra. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0512 – Sản phẩm thương mại ở Chương 2C, bảng mã, để 

tham khảo những giá trị được gợi ý. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc dành cho các sản phẩm máu thương 

mại và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.2.10  BPX-9 CP Nhà sản xuất (XON) 01722 

Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con của Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con của Hệ thống/đơn vị cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần con của Cơ sở cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh nhà sản xuất của sản phẩm thương mại. 

Nhà sản xuất có thể khác với nhà cung cấp của sản phẩm thương mại đó. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các sản phẩm máu thương mại 

và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.2.11  BPX-10 Cp Mã số Lô  (EI) 01723 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định Nghĩa: Trường dữ liệu này định danh mã số lô dành cho các chế phẩm máu 

hoặc các hạng mục được cung cấp thương mại được sử dụng như là các phụ kiện để truyền 

máu. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các sản phẩm máu thương mại 

và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.2.12  BPX-11 BP Nhóm Máu  (CNE) 01724 

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 rõ nhóm máu ABO/Rh của thành phần 

máu. Các giá trị được ưu tiên cho nhóm máu là những giá trị được quy định trong Bảng 

3A- Mã hóa nhóm máu ABO/Rh trong Quy định kỹ thuật Ứng dụng ISBT 128 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và các sản 

phẩm thương mại nhất định (chẳng hạn như là dung môi tẩy rửa huyết thanh). 

4.14.2.13 BPX-12  BC Xét nghiệm Đặc biệt  (CNE) 01725 
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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 lặp lại này cho phép nhiều dữ liệu đầu vào dành cho 

việc xét nghiệm đặc biệt được tiến hành với thành phần máu. Hệ thống mã hóa ưu tiên 

dành cho Xét nghiệm Đặc Biệt được định nghĩa ở Quy định kỹ thuật ứng dụng ISBT 128. 

Những đề xuất đang được phát triển và sẽ sớm được công bố bởi liên doanh ICCBBA cho 

việc mã hóa những tính đặc hiệu kháng nguyên và kháng thể khác, bao gồm HLA, tiểu 

cầu, hồng cầu và các loại đánh dấu khác. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính tùy chọn đối với các bản tin thành phần máu và 

không áp dụng cho các bản tin sản phẩm phi thương mại. 

Tham khảo Bảng I3 – Mã Xét nghiệm Đặc biệt của Quy định kỹ thuật Ứng dụng 

ISBT 128. 

4.14.2.14  BPX-13 BP Ngày/Thời gian hết hạn (DTM) 01726 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định ngày và thời gian mà sản phẩm máu hết 

hạn. Sản phẩm máu không còn được chấp nhận một khi đã đến ngày hết hạn nếu không 

được giám định bởi nhân viên dịch vụ truyền máu. 

Trường dữ liệu này áp dụng với các thành phần máu cũng như với các sản phẩm 

thương mại. Có một vài sản phẩm thương mại không có ngày hết hạn. Vì vậy, trường dữ 

liệu này không có thuộc tính bắt buộc đối với những sản phẩm đó. 

4.14.2.15  BPX-14 BP Số lượng  (NM) 01727 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ số lượng thành phần máu hoặc sản 

phẩm thương mại mà bản tin này đề cập tới. 

4.14.2.16  BPX-15 BP Thể tích/Dung tích (NM) 01728 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng (thể tích/dung tích) được chỉ định trên 

mỗi số lượng thành phần máu hay sản phẩm thương mại mà bản tin này đề cập tới. 

4.14.2.17  BPX-16 BP Đơn vị  (CWE) 01729 
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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 đo lường dành cho lượng sản phẩm 

máu. (Xem chương 7 để có thêm chi tiết về các đơn vị.) Trường dữ liệu này quy định về 

đơn vị đo lường về thể tích/dung tích của một thành phần máu. (ví dụ: 50 ml), đơn vị đo 

lường hoặc liều lượng của một sản phẩm thương mại (ví dụ: 910 I.U. – Đơn vị quốc tế - 

của yếu tố VIII làm đông máu). 

4.14.2.18  BPX-17 BP Định danh duy nhất (EI) 01730 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một số hiệu duy nhất do hệ thống cung cấp được 

cấp phát cho sản phẩm máu mà bản tin đang đề cập. Mỗi lần trạng thái được cập nhật, một 

bản tin mới sẽ thay thế bản tin trước nếu ID duy nhất của sản phẩm máu giống nhau. Nếu 

ID duy nhất của sản phẩm máu khác nhau, bản tin sẽ cho biết trạng thái tương ứng với 

từng sản phẩm máu riêng. 

Hệ thống gửi và nhận phải đồng ý cho việc sử dụng của trường dữ liệu này. 

4.14.2.19  BPX-18 BP  Thực tế Cấp phát đến Địa điểm (PL) 01731 

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 dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/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 chứa địa điểm của bệnh nhân nội trú hoặc bệnh 

nhân ngoại trú mà sản phẩm máu được cấp phát đến. Giá trị mặc định thường là địa điểm 

theo điều tra dân số gần đây của bệnh nhân. 

4.14.2.20  BPX-19 BP Thực tế Cấp phát đến Địa chỉ (XAD) 01732 

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 dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/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 dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 

Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 

OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa địa chỉ thực tế của địa điểm mà thành phần 

máu được cấp phát đến.  

4.14.2.21   BPX-20 BP Đã Cấp phát đến người nhận (XCN) 01733 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế 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 dữ liệu con dành 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: Đây là người nhận và vận chuyển thành phần máu hoặc sản phẩm 

thương mại. Mã dành cho người tiếp nhận được ghi lại theo kiểu dữ liệu XCN. Trường dữ 

liệu này có thể là văn bản tự do. Trong trường hợp này, tên người nhận phải được ghi lại 

theo định dạng thành phần dữ liệu thứ hai đến thành phần dữ liệu thứ tư của trường dữ liệu 

này. 

4.14.2.22   BPX-21 BP Cá nhân cấp phát (XCN) 01734 

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 dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế 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 dữ liệu con dành 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 định danh cá nhân cấp phát thành phần máu hoặc 

sản phẩm thương mại. 
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4.14.3 BTX – Phân đoạn truyền máu/xử lý sản phẩm máu 

Bảng thuộc tính HL7 – BTX – Truyền máu/xử lý sản phẩm máu 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần 

1 1..4  SI R   01735 Thiết lập ID – BTX  

2   EI C   01736 BC ID hiến tặng  

3   CNE C  9999 01737 BC Thành phần máu 

4   CNE C  9999 01738 BC Nhóm máu 

5   CWE C  0512 01739 CP Sản phẩm thương mại  

6   XON C   01740 CP Nhà sản xuất 

7   EI C   01741 CP Số lô 

8  5= NM R   01742 BP Số lượng 

9  5= NM O   01743 BP Lượng (thể tích/dung tích) 

10   CWE O  9999 01744 BP Đơn vị 

11   CWE R  0513 01745 BP Tình trạng truyền máu/xử lý 

12 1..1  ID R  0511 01746 BP Bản tin trạng thái 

13   DTM R   01747 BP Ngày/Thời gian của trạng thái 

14   XCN O   01748 BP Người quản lý việc truyền máu 

15   XCN O   01749 BP Người thẩm định việc truyền máu  

16   DTM O   01750 
BP Ngày/thời gian bắt đầu truyền máu 

của trạng thái 

17   DTM O   01751 
BP Ngày/thời gian kết thúc truyền máu 

của trạng thái 

18   CWE O Y 0514 01752 BP Loại phản ứng bất lợi 

19   CWE O  0515 01753 BP Lý do ngắt quãng việc truyền máu 

20   EI O   03391 BP ID duy nhất 

 

4.14.3.1  BTX – Các định nghĩa trường dữ liệu 

Tiền tố BP trong tên yếu tố cho biết rõ thuộc tính tương thích với bất cứ loại sản 

phẩm máu nào. Một sản phẩm máu được định nghĩa là một loại thành phần máu hoặc sản 

phẩm từ máu cho mục đích thương mại được chuẩn bị và cấp phát từ dịch vụ truyền máu. 

Tiền tố BC trong tên yếu tố xác định thuộc tính chỉ tương thích với các thành phần 

máu. Một thành phần máu được định nghĩa là toàn bộ hay một phần lượng máu hiến tặng. 

Ví dụ, từ toàn bộ lượng máu hiến tặng, một đơn vị được tách ra thành hồng cầu, huyết 

tương, tiểu cầu với mỗi thành phần máu chứa trong các túi riêng biệt. Những loại sản 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70512
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70513
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70511
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phẩm máu đó được gán cho một số hiệu định danh hiến tặng duy nhất, và một mã sản 

phẩm xác định loại thành phần trong túi chứa. 

Tiền tố CP trong tên yếu tố xác định thuộc tính chỉ tương thích với các sản phẩm 

thương mại. Sản phẩm thương mại được định nghĩa là một sản phẩm được sản xuất dành 

cho mục đích thương mại, chẳng hạn như các chế phẩm từ máu (như Huyết thanh Miễn 

dịch Rh , yếu tố VIII làm đông máu, các bộ hoặc bộ lọc nhận máu). Những loại sản phẩm 

trên được theo dõi bởi nhà sản suất và số lô và không cần phải gán một số hiệu hiến tặng 

duy nhất. 

4.14.3.2  BTX-1 Thiết lập ID – BTX (SI) 01735 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự dành cho phân đoạn BTX theo sau 

phân đoạn BPO liên quan. Với những sản phẩm truyền máu/xử lý đầu tiên được gửi đi, số 

thứ tự sẽ là 1; với sản phẩm truyền máu/xử lý thứ hai, số thứ tự sẽ là 2; và cứ tiếp tục như 

vậy. 

4.14.3.3  BTX-2 BC ID Hiến tặng (EI) 01736 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: ID Hiến tặng là số hiệu định danh duy nhất được cấp phát cho việc hiến 

tặng máu. ID Hiến tặng phụ thuộc vào hệ thống ghi nhãn mã vạch được sử dụng cho thành 

phần đó. Hiện tại có hai tiêu chuẩn ghi nhãn cho thành phần máu: ABC CODABAR và 

ISBT 12. Hệ thống ISBT 128 được ưa chuộng hơn. Nếu sử dụng hệ thống ISBT 128, ID 

Hiến tặng là một định danh quốc tế duy nhất bao gồm 12 kí tự như sau: 

Mã quốc gia & cơ sở y tế thu thập máu – 5 kí tự 

Năm hiến tặng – 2 kí tự 

Số chuỗi trình tự – 6 kí tự 

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và không áp 

dụng cho bản tin sản phẩm thương mại. 

4.14.3.4  BTX-3 BC Thành phần máu (CNE) 01737 
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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 thành phần máu bao gồm một định danh và mô tả về 

thành phần máu cụ thể. 

Định danh là một mã sản phẩm bao gồm ký tự số hoăc ký tự chữ cái đại diện cho 

loại thành phần máu. Hệ thống mã sẽ được quyết định bởi hệ thống dán nhãn mã vạch trên 

thành phần máu nhất định. Hệ thống mã hóa được ưu tiên là ISBT 128 

Nếu sử dụng tiêu chuẩn dán nhãn ISBT 128, mã sản phẩm sẽ là một mã 8 ký tự bao 

gồm chữ cái và số, bắt đầu với một ký tự chữ cái và bao gồm phân loại thành phần, loại 

hiến tặng/dự kiến sử dụng và chỉ báo phân chia 

Nếu sử dụng tiêu chuẩn dán nhãn sản phẩm CODABAR, mã sản phẩm là một mã 

số 5 ký tự số 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và không 

áp dụng cho các bản tin sản phẩm thương mại. 

4.14.3.5  BTX-4 BC Nhóm máu (CNE) 01738 

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 rõ nhóm máu ABO/Rh của thành phần 

máu. Các giá trị được ưu tiên cho nhóm máu là những giá trị được quy định trong Bảng 

3A- Mã hóa nhóm máu ABO/Rh trong Quy định kỹ thuật Ứng dụng ISBT 128 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các thành phần máu và các sản 

phẩm thương mại nhất định (chẳng hạn như là dung môi tẩy rửa huyết thanh). 

4.14.3.6  BTX-5 CP Sản phẩm thương mại (CWE) 01739 
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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 mã và/hoặc văn bản để định danh một sản 

phẩm thương mại. Ví dụ về sản phẩm thương mại là chế phẩm máu chẳng hạn như Huyết 

thanh Miễn dịch Rh và yếu tố VIII làm đông máu, máy lọc bạch cầu và bộ quản lý máu 

Cả hai mã và/hoặc văn bản có thể không xuất hiện. Tuy nhiên, mã luôn được đặt ở 

vị trí thành phần dữ liệu đầu tiên và các văn bản tự do ở thành phần dữ liệu thứ hai. Vì vậy, 

văn bản tự do mà không được mã hóa phải đặt sau một ký tự phân cách thành phần dữ liệu 

‘^’. Văn bản tự do có thể được sử dụng nếu không có việc cập nhật nào xảy ra. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0512 – Sản phẩm thương mại ở Chương 2C, bảng mã, để 

tham khảo những giá trị được gợi ý. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc dành cho các sản phẩm máu thương 

mại và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.3.7  BTX-6 CP Nhà sản xuất (XON) 01740 

Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con của Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con của Hệ thống/đơn vị cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con của Cơ sở cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh nhà sản xuất của sản phẩm thương mại. 

Nhà sản xuất có thể khác với nhà cung cấp của sản phẩm thương mại đó. 
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Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các sản phẩm máu thương mại 

và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.3.8  BTX-7 CP Mã số lô (EI) 01741 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định Nghĩa: Trường dữ liệu này định danh mã số lô dành cho các chế phẩm máu 

hoặc các hạng mục được cung cấp thương mại được sử dụng như là các phụ kiện để truyền 

máu. 

Đây là trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc đối với các sản phẩm máu thương mại 

và không áp dụng cho các bản tin thành phần máu. 

4.14.3.9  BTX-8 BP Số lượng (NM) 01742 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ số lượng thành phần máu hoặc sản 

phẩm thương mại mà bản tin này đề cập tới. 

4.14.3.10  BTX-9 BP Thể tích/Dung tích (NM) 01743 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng (thể tích/dung tích) được chỉ định trên 

mỗi số lượng thành phần máu hay sản phẩm thương mại mà bản tin này đề cập tới. Khi 

được chứa trong phân đoạn này, nó có thể được sử dụng để cho biết rõ dung tích của thành 

phần máu hoặc sản phẩm đã được truyền trong thực tế. 

4.14.3.11  BTX-10 BP Đơn vị (CWE) 01744  

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 đo lường dành cho lượng sản phẩm 

máu. (Xem chương 7 để có thêm chi tiết về các đơn vị.) Trường dữ liệu này quy định về 

đơn vị đo lường về thể tích/dung tích của một thành phần máu. (ví dụ: 50 ml), đơn vị đo 

lường hoặc liều lượng của một sản phẩm thương mại (ví dụ: 910 I.U. – Đơn vị quốc tế - 

của yếu tố VIII làm đông máu). 

4.14.3.12  BTX-11 BP Tình trạng truyền máu/xử lý (CWE) 01745 
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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 trạng thái hiện thời của sản phẩm máu 

được quy định giống như bên đặt chỉ định. Ví dụ, bên đặt chỉ định có thể trả lại sản phẩm 

máu chưa được sử dụng cho dịch vụ truyền máu bởi vì IV (truyền tĩnh mạch) không thể 

bắt đầu. Thành phần máu có thể đã được nhập vào, nhưng hạng mục bị cản trở và không 

sử dụng được. Trong trường hợp này thành phần máu phải bỏ đi. Một trạng thái cuối cùng 

sẽ cho biết rõ sản phẩm đã được sử dụng để “truyền máu”. Tham khảo Bảng 0513 HL7 – 

Tình trạng truyền máu/xử lý sản phẩm máu ở chương 2C, bảng mã, để tham khảo những 

giá trị được gợi ý. 

4.14.3.13  BTX-12 BP trạng thái bản tin (ID) 01746 

Định nghĩa: Hầu hết các giá trị trạng thái bản tin được sử dụng phổ biến nhất trong 

phân đoạn BTX sẽ là trạng thái sơ bộ và trạng thái cuối cùng. Một trạng thái được coi là sơ 

bộ cho đến khi một sản phẩm máu được sử dụng cho bệnh nhân.Ví dụ, khi một sản phẩm 

được so khớp chéo đầu tiên và một bản tin trạng thái được gửi đi, thì bản tin này sẽ được 

coi là sơ bộ. Khi sản phẩm được cấp phát tới bệnh nhân, trạng thái đó vẫn được coi là sơ 

bộ. Tuy nhiên, một khi bệnh nhân được truyền máu, trạng thái sẽ được coi là cuối cùng. 

Trạng thái của một sản phẩm máu (BTX-11) có thể tiếp tục biến đổi và kết quả trước sẽ 

được ghi đè lên cho đến khi có trạng thái cuối cùng (BTX-12). Tham khảo Bảng 0511 HL7 

– Diễn giải các mã tình trạng quan sát BP ở Chương 2c, bảng mã, để xem những giá trị 

hợp lệ. 

4.14.3.14  BTX-13 BP Ngày/thời gian của trạng thái (DTM) 01747 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ ngày và thời gian mà trạng thái của 

thành phần máu được thay đổi. Ví dụ, nếu thành phần máu có trạng thái “TX” (Đã truyền), 

ngày và thời gian trong trường dữ liệu này sẽ cho biết rõ ngày và thời gian của thành phần 

máu đã được truyền bởi hệ thống đặt chỉ định. 

4.14.3.15  BTX-14 Người quản lý truyền máu (XCN) 01749 
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Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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 chứa định danh của cá nhân, người quản lý việc 

truyền sản phẩm máu. Nếu mã được gửi đi dưới dạng một mã địa phương, nó nên duy nhất 

và rõ ràng. Trường dữ liệu này có thể là văn bản tự do để cho phép thu thập mà không cần 

cập nhật bảng. Trong trường hợp này, tên người quản lý phải được ghi lại trong thành phần 

dữ liệu thứ hai đến thành phần dữ liệu thứ tư của trường dữ liệu. 

4.14.3.16  BTX- 15 BP Người xác minh/xác nhận việc truyền máu (XCN) 01749 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second 

and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ 

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-Source 

Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier 

Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context 

(CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check  

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế 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 dữ liệu con dành 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 chứa định danh của cá nhân, người hỗ trợ việc định 

danh bệnh nhân và xác nhận/xác minh thông tin sản phẩm trước khi sản phẩm máu được 

cho truyền. Nếu số ID được gửi đi dưới dạng một mã địa phương, nó nên duy nhất và rõ 

ràng. Trường dữ liệu này có thể là văn bản tự do để cho phép thu thập mà không cần cập 

nhật bảng. Trong trường hợp này, tên người xác minh/xác nhận phải được lưu lại trong 

thành phần dữ liệu thứ hai đến thành phần dữ liệu thứ tư của trường dữ liệu. 

4.14.3.17  BTX-16 BP Ngày/thời gian bắt đầu truyền máu của trạng thái (DTM) 01750 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ ngày và thời gian mà người quản lý bắt 

đầu việc truyền thành phần máu hoặc sản phẩm thương mại 

4.14.3.18  BTX- 17 BP Ngày/thời gian kết thúc truyền máu của trạng thái (DTM) 01751  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ ngày và thời gian mà việc truyền thành 

phần máu hoặc sản phẩm thương mại được hoàn tất hoặc dừng lại. 

4.14.3.19  BTX-18  BP  Loại phản ứng bất lợi (CWE) 01752 
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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 loại phản ứng bất lợi mà người tiếp nhận sản 

phẩm máu gặp phải. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0514 – Phản ứng bất lợi 

khi truyền máu ở chương 2C, bảng mã, để tham khảo những giá trị được gợi ý 

4.14.3.20  BTX-19 BP Lý do ngừng truyền máu  (CWE) 01753 

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 mà việc truyền sản phẩm máu bị ngừng. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0515 – Lý do ngừng truyền máu ở chương 2C, 

bảng mã, để tham khảo những giá trị được gợi ý 

4.14.3.21  BTX-20 BP ID Duy nhất (EI) 03391 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một số duy nhất do hệ thống cung cấp được gán 

cho sản phẩm máu mà bản tin đang đề cập đến. Cứ mỗi lần trạng thái được cập nhật, một 

bản tin mới sẽ thay thế bản tin trước nếu ID duy nhất của sản phẩm máu giống nhau. Nếu 

ID duy nhất của sản phẩm máu khác nhau, bản tin sẽ cho biết rõ trạng thái  tương ứng đối 

với từng sản phẩm máu khác nhau. 

4.15 BIỂU ĐỒ QUY TRÌNH GIAO DỊCH CỦA DỊCH VỤ TRUYỀN MÁU 

(NGÂN HÀNG MÁU) 

Biểu đồ sau đây mô tả luồng tin của các bản tin sản phẩm máu 
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Hệ thống nhập 

chỉ định lâm sàng 

(HIS) 

Hệ thống 

phòng xét 

nghiệm 

(LIS) 

Hệ thống dịch 

vụ truyền 

máu 

 
Bản tin chỉ định sản phẩm máu từ bên đặt chỉ định 

(Sự kiện kích hoạt O27) 

        OMB 

Bản tin Báo nhận từ bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O28) 

ORB 

 

Điều chỉnh chỉ định từ bên đặt chỉ định hoặc bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O27) 

         OMB        OMB 

 

 

Bản tin báo nhận từ bên đặt chỉ định hoặc bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O28) 

         ORB        ORB 

 

Bản tin tình trạng phân phát sản phẩm máu – Sản phẩm máu sẵn sàng để phân phát 

(RD) từ bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O29) 

         BPD 

 

Bản tin Báo nhận từ bên đặt chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O30) 

BRP      

  
Bản tin chỉ định sản phẩm máu từ bên đặt chỉ định 

(Sự kiện Kích hoạt O27) 

             OMB 

Bản tin báo nhận từ bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện Kích hoạt O28) 

         ORB 

 

Điều chỉnh chỉ định từ bên đặt chỉ định hoặc bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện Kích hoạt O27) 

         OMB        OMB 

  



Trang 212 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bảo hộ bản quyền. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

Bản tin Báo nhận từ bên đặt chỉ định hoặc bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện Kích hoạt O28) 

         ORB        ORB 

 

Bản tin tình trạng phân phát sản phẩm máu – Sản phẩm máu sẵn sàng để phân phát (RD) từ 

bên thực hiện chỉ định 
(Sự kiện Kích hoạt O29) 

         BPD 

 

Bản tin Báo nhận từ bên đặt chỉ định 
(Sự kiện Kích hoạt O30) 

BRP           

  
 

Hệ thống nhập 

chỉ định lâm sàng 

(HIS) 

Hệ thống nhập chỉ 

định lâm sàng 

(HIS) 

 

Hệ thống dịch 

vụ truyền 

máu 

 

Bản tin cấp phát sản phẩm máu – Sản phẩm máu đã được cấp phát (DI) 
(Sự kiện kích hoạt O28) 

        BPD 

 

Bản tin Báo nhận từ bên đặt chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O30) 

BRP         

 

Bản tin yêu cầu cấp phát sản phẩm máu (RQ) 
(Sự kiện kích hoạt O28) 

        BPD 

  

Bản tin Báo nhận từ bên thực hiện chỉ định 

(Sự kiện kích hoạt O30) 

BRP         

 

Hoàn tất truyền máu/sử dụng từ bên đặt chỉ định 
(Sự kiện kích hoạt O31) 

BTS         

 

 

Bàn tin Báo nhận từ bên thực hiện chỉ định 
(Kích hoạt sự kiện O32) 

        BRT 

  

4.16 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT (NGÂN HÀNG MÁU) 

DỊCH VỤ HIẾN TẶNG 

4.16.1 Lưu ý cách sử dụng đối với Dịch vụ hiến tặng (ngân hàng máu) 
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Dịch vụ hiến tặng (ngân hàng máu) sử dụng một hệ phương pháp luận khác với 

dịch vụ truyền máu tương tự (ngân hàng máu) đã có mặt trong tiêu chuẩn này. Mỗi phân 

đoạn được định nghĩa cho Dịch vụ truyền máu gộp tất cả thông tin “truyền máu” với nhau 

vào trong một phân đoạn. Dịch vụ hiến tặng đã được phát triển mà không dính dáng tới 

sản phẩm máu ‘hiến tặng’ từ sự kiện hiến tặng. Đây là phương pháp tiếp cận bền vững và 

tương thích hơn. Những thay đổi trong tương lai đối với dịch vụ truyền máu nên áp dụng 

theo phương pháp này. 

4.16.2 Sơ đồ hoạt động 

Các bản tin dịch vụ hiến tặng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp giữa các 

thành phần trong hệ thống điển hình trong cơ sở ngân hàng máu cung cấp dịch vụ hiến 

tặng. Các thành phần khác nhau trong hệ thống ngân hàng máu (ví dụ: đăng ký, bản câu 

hỏi) được gộp lại thành một hệ thống được cung cấp bởi một nhà phân phối. Tuy nhiên, vì 

không có tiêu chuẩn nào cho việc gộp đó, bất kỳ việc thi hành cụ thể nào, bất kỳ thành 

phần hệ thống nào được đặt tên có thể được thực hiện trên một hệ thống khác và vì vậy 

việc giao tiếp đến thành phần đó là cần thiết. Các thành phần điển hình được minh họa 

trong biểu đồ dưới đây 

Thêm vào đó, biểu đồ cũng miêu tả luồng thông tin trao đổi qua lại giữa các hệ 

thống trong suốt quá trình hiến tặng. 
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4.16.3 Các tác nhân (người thực hiện) 

 Như đã đề cập trước đó, rất nhiều hệ thống hiện hữu được sử dụng trong 

một tiến trình thu thập để tiến hành tất cả những hành động này trong một hệ 

thống được gộp lại duy nhất. Việc mở rộng của các hệ thống ở trang này được 

trình bày theo định dạng này bởi vì không có tiêu chuẩn nào dành cho việc gộp đó, 

bất kỳ việc thi hành cụ thể nào, bất kỳ thành phần hệ thống được gọi tên nào có thể 

được thực hiện trên một hệ thống khác và vì vậy việc giao tiếp đến thành phần đó 

là thực sự cần thiết. 

4.16.3.1  Nhà cung cấp dịch vụ y tế Chỉ định 

Đối với việc hiến tặng tự thân và được chỉ dẫn, đây là người cung cấp dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe yêu cầu việc hiến tặng máu. 

4.16.3.2  Hệ thống đăng ký 
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Tất cả người hiến tặng được đăng kí trong hệ thống này 

4.16.3.3  Hệ thống sổ lưu trữ người hiến tặng 

Đây là nguồn tin cậy cho tất cả người hiến tặng với việc đánh giá, trì hoãn, 

từ chối, hoặc không trì hoãn 

4.16.3.4  Hệ thống khám sức khỏe 

Việc khám sức khỏe được thực hiện trên tất cả các người hiến tặng tiềm 

năng được lưu lại bằng hệ thống này 

4.16.3.5  Hệ thống câu hỏi 

Mỗi người hiến tặng tiềm năng phải điền vào bảng câu hỏi về tiền sử y khoa 

trước đây và những yếu tố rủi ro khi sử dụng hệ thống dữ liệu này. 

4.16.3.6  Hệ thống hiến tặng 

Những nhân viên lấy máu và các chuyên gia sức khỏe khác sử dụng hệ 

thống này để lưu lại thủ tục hiến tặng máu. 

4.16.3.7  Giao diện thiết bị 

Giao diện (cổng giao tiếp) của thiết bị được sử dụng trong hệ thống vận 

chuyển hàng, hiến tặng và khám sức khỏe. 

4.16.3.8  Người cung cấp tổng 

Hệ thống này giữ danh sách tổng của người cung cấp dịch vụ y tế. 

4.16.3.9  Hệ thống vận chuyển hàng 

Hệ thống này được sử dụng để lưu lại việc kê khai vận chuyển từ thông tin 

tiếp nhận được từ việc hiến tặng thực tế. 
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4.16.4  DBC – Bản tin tạo bản ghi người hiến tặng (Sự kiện O41) 

Các bản tin tạo bản ghi người hiến tặng chứa thông tin để tạo một sổ bao 

gồm các bản ghi của hiến tặng mới 

DBC^O41^DBC_O41: Bản tin tạo bản ghi người hiến tặng 

Phân Đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DORNOR   

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho người hiến tặng)   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

] --- kết thúc DONOR   

 

4.16.5  DBU - Bản tin cập nhật bản ghi người hiến tặng (Sự kiện O42) 

 Các bản tin cập nhật bản ghi người hiến tặng chứa thông tin để cập nhật sổ 

bao gồm các bản ghi người hiện tặng hiện có 

DBU^O42^DBC_O42: Bản tin cập nhật bản ghi người hiến tặng 

Phân Đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

] --- kết thúc DONOR   

4.16.6 QBP – Truy vấn ứng cử viên từ bản ghi người hiến tặng (Sự kiện Q33) 
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Bản tin Truy vấn/hồi đáp này được thiết kế để tương tác giữa hệ thống đăng 

kí và hệ thống chứa Danh sách bản ghi của người hiến tặng. Truy vấn bao gồm các 

tham số truy vấn hỗ trợ cho việc xác định Người hiến tặng có một bản ghi trong 

Sách ghi người hiến tặng hay hệ thống bản ghi. Các tham số truy vấn thì ở mức tối 

thiểu và số lượng yếu tố trả về trong hồi đáp tham vấn cho mỗi ứng viên cũng là 

tối thiểu.  

ID Phát biểu truy vấn: Q33 

Dạng truy vấn: Truy vấn bằng tham số 

Tên truy vấn: Nhận ứng viên từ bản ghi người hiến tặng 

Sự kiện kích hoạt truy vấn: QBP^Q33^QBP_Q33 

Chế độ truy vấn: Ngay lập tức 

Sự kiện kích hoạt hồi đáp: RSP^K33^RSP_K33 

Kí tự truy vấn Truy vấn được sử dụng để tìm kiếm nếu một 

bản ghi người hiến tặng tồn tại trong Sách 

ghi người hiến tặng hoặc Hệ thống bản ghi. 

Một số ít các tham số cơ bản về nhân khẩu 

học được cung cấp. Kết quả trả về là một bộ 

bản ghi đáp ứng các tiêu chí của tham số. 

Mục đích là để “chọn” một trong số những 

bản ghi ứng cử viên được trả về, sau đó thực 

thi truy vấn lấy bản ghi ứng viên để lấy các 

chi tiết về ứng viên cụ thể đó. 

Mục đích: Trả về các thông tin tối thiểu của bộ các bản 

ghi người hiến tặng 

 

QBP^Q33^QBP_O33: Bản tin truy vấn ứng cử viên từ bản ghi người hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

  [{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

  [ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

QPD Phân đoạn định nghĩa tham số truy vấn   

RCP Các thông số kiểm soát truy vấn   

 

4.16.7 RSP – Phản hồi việc truy vấn ứng cử viên từ bản ghi nhà hiến tặng 

(K33) 
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RSP^K33^RSP_O33: Bản tin phản hồi việc truy vấn ứng viên từ bản 

ghi nhà hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

  [{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

  [ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

  MSA Báo nhận bản tin   

  [ERR] Lỗi   

  QAK Báo nhận truy vấn   

  QPD Định nghĩa tham số truy vấn   

 [ --- bắt đầu DONOR   

 PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

[{ARV}] Hạn chế tiếp cận  3 

] --- kết thúc DONOR   

 

4.16.8 QBP – Truy vấn bản ghi người hiến tặng (Sự kiện Q34) 

Bản tin Truy vấn/hồi đáp này được thiết kế để tương tác giữa hệ thống hiển 

thị và hệ thống chứa Sách bao gồm các bản ghi của người hiến tặng. Truy vấn bao 

gồm các tham số truy vấn, và hồi đáp bao gồm các thông tin về nhân khẩu học của 

người hiến tặng.  

ID Phát biểu truy vấn: Q34 

Loại truy vấn: Truy vấn bằng tham số 

Tên truy vấn: Truy vấn bản ghi người hiến tặng 

Sự kiện kích hoạt truy vấn: QBP^Q34^QBP_Q34 

Chế độ truy vấn: Ngay lập tức 

Sự kiện kích hoạt hồi đáp: RSP^K34^RSP_K34 

Đặc điểm truy vấn Sử dụng ID người hiến tặng để tìm bản ghi 

của người hiến tặng cụ thể và trả nó về 

Mục đích: Trả về thông tin nhân khẩu học và những sự 

kiện hiến tặng của người hiến tặng. 

 

QBP^Q34^QBP_O34: Bản tin về việc truy vấn bản ghi người hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

  [{SFT}] Phân đoạn phần mềm   
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

  [ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

QPD Phân đoạn định nghĩa tham số truy vấn   

RCP Tham số kiểm soát truy vấn   

 

4.16.9 RSP – Hồi đáp việc truy vấn bản ghi người hiến tặng (K34) 

RSP^K34^RSP_O34: Bản tin hồi đáp mẫu phân đoạn 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

MSA Báo nhận bản tin   

[ERR] Lỗi    

QAK Báo nhận truy vấn   

QPD Định nghĩa tham số truy vấn   

[ --- bắt đầu DONOR   

  PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

  [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

   [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng 

kí) 

  

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

  ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

[ --- bắt đầu DONATION   

   DON Hiến tặng   

  [{OBX}] Quan sát những phản ứng bất lợi   

 [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Hiến tặng)   

] --- kết thúc DONATION   

 

4.16.10 DRG – Đăng kí người hiến tặng (Sự kiện O43) 
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Các bản tin đăng kí hiến tặng chứa thông tin để người hiến tặng đăng kí 

hiến tặng 

DRG^O43^DRG_O43: Bản tin đăng kí người hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

  PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến 

tặng) 

  

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

 [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

   [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng 

kí) 

  

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Đăng ký Người 

hiến tặng) 

  

 ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

 

4.16.11 DER – Yêu cầu cung cấp thông tin về sự hợp lệ của người hiến 

tặng (Sự kiện O44) 

Các bản tin đăng kí người hiến tặng chứa những thông tin tối thiểu về một 

đăng kí người hiến tặng 

DER^O44^DER_O44: Đăng kí người hiến tặng – Bản tin tối thiểu 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

  [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

   [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng 

kí) 

  

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

  ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

{  --- bắt đầu DONOR_ORDER   

  OBR Quan sát   

  [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)     

} --- kết thúc DONOR_ORDER   

 

4.16.12 DEO – Theo dõi sự hợp lệ của người hiến tặng (Sự kiện O45) 

Trao đổi cả các quan sát chức năng nhỏ và những câu hỏi và câu trả lời từ 

một bảng câu hỏi của người hiến tặng 

DEO^O45^DEO_O45: Bản tin theo dõi sự hợp lệ của người hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

  PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

  [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

  [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

  [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

  [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

    [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng 

kí) 

  

    [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

  ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

] --- kết thúc DORNOR   

{ --- bắt đầu DONATION_ORDER   

    OBR Chỉ định quan sát   

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét   

    [{ --- bắt đầu DONATION_OBSERVATION   

       OBX Quan sát liên quan đến OBR   

       [{NTE}] Ghi chú và nhận xét   

    }] --- kết thúc DONATION_OBSERVATION   

} --- kết thúc DONATION_ORDER   

 

4.16.13  DEL – Sự hợp lệ của người hiến tặng (sự kiện O46) 

Sử dụng bản tin này nhằm trao đổi thông tin về sự hợp lệ của người hiến 

tặng 

DEL^O46^DEL_O46: Bản tin về sự hợp lệ của người hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận   

   [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

     [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng kí)   

     [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

   ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

DON Hiến tặng   

[{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Hiến tặng)   
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4.16.14  DRC – Yêu cầu Người hiến tặng để thu nhận (Sự kiện O47) 

Được sử dụng để thông báo với hệ thống thu nhận rằng người hiến tặng này 

hoàn toàn hợp lệ và việc thu nhận có thể bắt đầu 

DRC^O47^DRC_O47: Bản tin Yêu cầu người hiến tặng thu nhận 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhên   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận   

   [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

     [  PV1  ] Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng kí)   

     [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

   ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

{ --- bắt đầu DONATION_ORDER   

    OBR Quan sát   

  [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Chi tiết)     

} --- kết thúc DONATION_ORDER   

 

4.16.15  DPR – Thủ tục hiến tặng (Sự kiện O48) 

Bản tin này chứa các thông tin từ qui trình thu thập đơn vị máu từ người 

hiến tặng. 

DPR^O48^DPR_O48: Bản tin thủ tục hiến tặng 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   

[ --- bắt đầu DONOR   
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

   PID Phân đoạn định danh bệnh nhân   

   [  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung   

   [{ OBX }] Quan sát người hiến tặng   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng)   

   [{ AL1 }] Thông tin về dị ứng   

   [{ ARV }] Hạn chế tiếp cận  3 

 [ --- bắt đầu DONOR_REGISTRATION   

   [  PV1  ]   Bệnh nhân thăm khám (Người hiến tặng Đăng kí)   

   [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Người hiến tặng 

Đăng kí) 

  

 ] --- kết thúc DONOR_REGISTRATION   

] --- kết thúc DONOR   

{  --- bắt đầu DONATION_ORDER   

    OBR Quan sát   

  [{NTE}] Ghi chú và nhận xét    

} --- kết thúc DONATION_ORDER   

[ --- bắt đầu DONATION   

  DON Hiến tặng   

  [{ OBX }] Quan sát việc hiến tặng (Phản ứng tiêu cực, hiệp 

hội, etc.) 

  

  [{ NTE }] Ghi chú và nhận xét (dành cho Hiến tặng)   

  [ --- bắt đầu BLOOD_UNIT   

    [{BUI}] Thông tin về đơn vị máu   

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét (dành cho Đơn vị Máu)   

  ] --- kết thúc BLOOD_UNIT   

] --- kết thúc DONATION   

 

4.17 CÁC PHÂN ĐOẠN DỊCH VỤ HIẾN TẶNG (NGÂN HÀNG 

MÁU) 

4.17.1 DON – Phân đoạn hiến tặng 

Phân đoạn này để mô tả thủ tục hiến tặng thực tế 

Bảng thuộc tính HL7 – DON – Hiến tặng 
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Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   EI C N  03340 Số định danh hiến tặng – DIN 

2   CNE C N  03341 Loại hiến tặng 

3   DTM R N  03342 Ngày/thời gian bắt đầu lấy máu tĩnh mạch 

4   DTM R N  03343 Ngày/thời gian kết thúc lấy máu tĩnh mạch 

5   NM R N  03344 Khoảng thời gian hiến tặng 

6   CNE R N 0932 03345 Đơn vị khoảng thời gian hiến tặng 

7   CNE R Y 0933 03346 Loại thủ tục dự kiến 

8   CNE R Y 0933 03347 Loại thủ tục thực tế 

9   ID R N 0136 03348 Cờ hiệu đủ điều kiện hiến tặng 

10   CNE R Y 0933 03349 Loại thủ tục đạt điều kiện hiến tặng 

11   DTM R N  03350 Ngày đủ điều kiện hiến tặng 

12   CNE R N 0923 03351 Sự ngắt quãng qui trình 

13   CNE R N 0935 03352 Lí do ngắt quãng qui trình 

14   CNE R Y 0925 03353 Vấn đề về lấy máu tĩnh mạch 

15   ID R N 0136 03354 
Người có quan hệ huyết thống với người 

nhận dự kiến 

16   XPN R N  03355 Tên người nhận dự kiến 

17   DTM R N  03356 Ngày sinh của người nhận dự kiến  

18   XON R N  03357 Cơ sở của người nhận dự kiến  

19   DTM R N  03358 
Ngày thực hiện thủ tục của người nhận dự 

kiến 

20   XPN R N  03359 
Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định của 

người nhận dự kiến 

21   CNE R N 0926 03360 Trạng thái lấy máu tĩnh mạch 

22   CNE R N 0927 03361 Nẹp tay 

23   XPN R N  03362 Kỹ thuật viên lấy máu bắt đầu lấy 

24   XPN R N  03363 Kỹ thuật viên lấy máu kết thúc lấy 

25  75# ST R N  03364 Loại máy tách máu 

26  25# ST R N  03365 Số seri của máy tách máu 

27   ID R N 0136 03366 Phản ứng của người hiến tặng 

28   XPN R N  03367 ID nhân viên rà soát cuối cùng 

29   DTM R N  03368 Ngày/thời gian rà soát cuối cùng 

30   NM R N  03369 Số ống đã thu 

31   EI R Y  03370 Định danh mẫu hiến tặng 

32   XCN R N  03371 Nhân viên đón nhận hiến tặng 

33   XCN R Y  03372 Nhân viên rà soát vật hiến tặng 
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4.17.1.1  DON-1  Số định danh hiến tặng - DIN   (EI)   03340 

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 duy nhất, Số định danh 

hiến tặng (DIN) dành cho một hiến tặng cụ thể, vì thế nên nó có thuộc tính bắt 

buộc trừ khi sử dụng một loại bản tin hợp lệ trong đó chỉ có trường dữ liệu DON-

9, DON-10, và DON-11 được gán giá trị.  

4.17.1.2  DON-2 Loại hiến tặng (VNN) 03341 

Thành phần:  <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: Là một loại hiến tặng. Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt 

buộc trừ khi sử dụng một loại bản tin hợp lệ trong đó chỉ có các trường dữ liệu 

DON-9, DON-10, và DON-11 được gán giá trị. Các giá trị dành cho trường dữ 

liệu này được qui định trong Bảng RT008 – Loại hiến tặng hoặc thu thập trong vị 

trí thứ 6 của mã sản phẩm trong Tiêu chuẩn thông số kĩ thuật ISBT 128, được duy 

trì bởi ICCBBA. Địa chỉ của trang thông tin điện tử: 

http://iccbba.org/technicalspecification.pdf. Bảng 5 Cấu trúc dữ liệu 002.  

4.17.1.3  DON-3 Ngày/thời gian bắt đầu lấy máu tĩnh mạch (DTM)   03342 

Định nghĩa: Là ngày và thời gian bắt đầu lấy máu từ tĩnh mạch 

4.17.1.4  DON-4 Ngày/thời gian kết thúc lấy máu tĩnh mạch (DTM)   03343 

Định nghĩa: Là ngày và thời gian kết thúc lấy máu từ tĩnh mạch 

4.17.1.5  DON-5 Khoảng thời gian hiến tặng (NM)   03344 

Định nghĩa: Là khoảng thời gian lấy máu từ tĩnh mạch hoặc độ dài thời gian 

trôi qua giữa ngày/thời gian bắt đầu và ngày/thời gian kết thúc lấy máu tĩnh mạch.  

4.17.1.6  DON-6  Các đơn vị khoảng thời gian hiến tặng   (CNE)   03345 

http://iccbba.org/technicalspecification.pdf
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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 : Là những đơn vị độ dài thời gian. Đơn vị độ dài thời gian và 

độ dài thời gian được qui định bằng phút và giây. Các khái niệm được lấy ra từ hệ 

thống mã hóa UCUM   (www.unitsofmeasure.org). Tham khảo  Bảng 0932 do HL7 

định nghĩa– Đơn vị thời gian hiến tặng trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham 

khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.7  DON-7 Loại thủ tục dự kiến   (CNE)   03346 

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: Các thủ tục này dự kiến được thực hiện với người hiến tặng. 

Tham khảo Bảng 0933 do HL7 định nghĩa – Loại thủ tục dự kiến  trong Chương 

2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.8  DON-8 Loại thủ tục thực tế   (CNE)   03347 

Thành phần:  <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 : Các thủ tục thực tế được thực hiện với người hiến tặng.Tham 

khảo Bảng 0933 do HL7 định nghĩa – Loại thủ tục dự kiến  trong Chương 2C, các 

Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.9  DON-9 Cờ hiệu đủ điều kiện hiến tặng(ID)   03348 

Định nghĩa: Liệu người hiến tặng này có đủ điều kiện hiến tặng hay không? 

Có hoặc Không. Tham khảo Bảng 0136 của HL7 – Chỉ báo có/không  trong 

Chương 2C, các Bảng mã 

4.17.1.10  DON-10  Loại thủ tục đạt điều kiện hiến tặng (CNE)   03349 

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 : các thủ tục quyết định người hiến tặng có đủ điều kiện hay 

không.Tham khảo Bảng 0933 do HL7 định nghĩa – Loại thủ tục dự kiến  trong 

Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.11  DON-11 Ngày đủ điều kiện hiến tặng (DTM)   03350 

Định nghĩa: là ngày và thời gian mà người hiến tặng đủ điều kiện để hiến 

tặng. 

4.17.1.12  DON-12  Sự ngắt quãng quy trình (CNE)    03351 

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 : Quá trình hiến tặng có bị ngắt quãng sau khi bắt đầu hay 

không? Tham khảo Bảng 0923 do HL7 định nghĩa – Tạm dừng quá trình xử lý  

trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70933
file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70933
file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70933
file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70933


Chapter 4: Order Entry: General, Laboratory, Dietary, Supply, Blood Transfusion 

Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. Page 229 

Final Standard. February  2014. 

4.17.1.13  DON-13 – Lí do ngắt quãng qui trình xử lý   (CNE)   03352 

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 : Lí do vì sao quá trình xử lý hiến tặng bị ngắt quãng. Tham 

khảo Bảng 0935 do HL7 định nghĩa – Lí do ngắt quãng quá trình xử lý  trong 

Chương 2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.14  DON-14 Vấn đề trong lấy máu (CNE)   03353 

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 : cho biết rõ có vấn đề hay khó khăn nào với việc lấy máu hay 

không. Điều này có thể gây ra từ qui trình trích máu không đúng, kim lấy máu bị 

lỗi, ống dẫn bị tắc, máy tách chiết có vấn đề, người lấy máu thực hiện sai. Tham 

khảo Bảng 0925 do HL7 định nghĩa –Vấn đề lấy máu tĩnh mạch  trong Chương 

2C, các Bảng mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.15  DON-15 Người có quan hệ huyết thống với người nhận dự kiến (ID)   

03354 

Định nghĩa: nếu việc hiến tặng này có một người nhận theo dự kiến (theo 

sự sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), thì người nhận dự kiến đó có phải là người 

có quan hệ thuyết thống với người hiến tặng hay không? Có hoặc Không. Tham 

khảo Bảng 0136 do HL7 định nghĩa – Chỉ báo có/không trong Chương 2C, các 

Bảng mã. 

4.17.1.16  DON-16 Tên người nhận dự kiến   (XPN)   03355 
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Thành phần dữ liệu:  <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> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thuộc tính 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)> 

Định nghĩa: Nếu việc hiến tặng này có người nhận dự kiến (tự thân, theo sự 

sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), thì trường dữ liệu này chứa tên của người tiếp 

nhận dự kiến. 

4.17.1.17  DON-17 Ngày sinh của người nhận dự kiến   (DTM)   03356 

Định nghĩa: Nếu việc hiến tặng này có người nhận dự kiến (tự thân, theo sự 

sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), thì trường dữ liệu này chứa giá trị ngày sinh của 

người tiếp nhận dự kiến. 

4.17.1.18  DON-18 Cơ sở y tế của người tiếp nhận dự kiến (XON)   03357 

Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con của Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con của Hệ thống/đơn vị cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con của Cơ sở cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Định nghĩa: Nếu việc hiến tặng này có người tiếp nhận dự kiến (tự thân, 

theo sự sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), thì cơ sở y tế nơi mà người tiếp nhận dự 

kiến mong muốn tiếp nhận truyền máu. 

4.17.1.19  DON-19 Ngày thực hiện thủ tục của người tiếp nhận dự kiến   (DTM)   

03358 

Định nghĩa: Nếu việc hiến tặng này có một người tiếp nhận dự kiến (tự 

thân, theo sự sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), thì trường dữ liệu này chứa giá trị 

ngày mà người tiếp nhận dự kiến mong muốn tiếp nhận việc truyền máu. 

4.17.1.20  DON-20 Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định của người tiếp nhận dự 

kiến (XPN)   03359 

Thành phần dữ liệu:  <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> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bối 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)> 

Định nghĩa: Nếu việc hiến tặng này có một người tiếp nhận dự kiến (tự 

thân, theo sự sắp xếp, hiến tặng, hoặc chỉ định), nhà cung cấp dịch vụ y tế đã chỉ 

định việc hiến tặng trực tiếp cho người tiếp nhận dự kiến.  

4.17.1.21  DON-21 Trạng thái lấy máu tĩnh mạch (CNE)   03360 
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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 : Trạng thái lấy máu tĩnh mạch xác định việc lấy máu tĩnh mạch 

thành công hay thất bại, và nếu thất bại thì ở mức độ nào.Tham khảo Bảng 0926 

do HL7 định nghĩa –Tình trạng lấy máu tĩnh mạch  trong Chương 2C, các Bảng 

mã, để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.22  DON-22 Nẹp tay   (CWE)   03361 

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 : là thiết bị giữ cánh tay nguyên vị trí khi hiến tặng. Tham khảo 

Bảng 0927 do HL7 định nghĩa – Nẹp tay  trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham 

khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.1.23  DON-23 Kỹ thuật viên lấy máu bắt đầu lấy (XPN)   03362 

Thành phần dữ liệu:  <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> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Bối 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)> 

Định nghĩa: là người kĩ thuật viên bắt đầu lấy máu, dòng máu chảy vào 

trong thiết bị chứa. 

4.17.1.24  DON-24 Kỹ thuật viên lấy máu kết thúc lấy (XPN)    03363 

Thành phần dữ liệu:  <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> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bối 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)> 

Định nghĩa: là người kĩ thuật viên kết thúc lấy máu, dòng máu ngừng chảy 

vào thiết bị chứa. 

4.17.1.25  DON-25 Loại máy tách máu  (ST)   03364 

Định nghĩa: là loại máy được sử dụng để tách máu hiến tặng. Nó có những 

tên sản phẩm riêng của từng máy (ví dụ: Trima, Amicus, Alyx, Symal, vv.). 

4.17.1.26  DON-26 Số seri của máy tách máu (ST)   03365 
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Định nghĩa: Là số seri của máy tách máu hiến tặng trong trường hợp máy 

tách máu được sử dụng. 

4.17.1.27  Phản ứng của người hiến tặng(ID)   03366 

Định nghĩa: Người hiến tặng có bất cứ phản ứng bất lợi nào trong suốt quá 

trình hiến tặng hay không? Có hoặc Không. Tham khảo Bảng 0136 của HL7 – Chỉ 

báo có/không  trong Chương 2C, các Bảng mã. Nếu thành phần dữ liệu này có giá 

trị “Y” (Có), phân đoạn OBX cần xuất hiện ngay sau phân đoạn Hiến tặng có chứa 

thông tin chi tiết về các phản ứng bất lợi. 

4.17.1.28  DON-28 ID nhân viên rà soát cuối cùng  (XPN)   03367 

Thành phần dữ liệu:  <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> ^ <Name Type Code 

(ID)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bối 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)> 

Định nghĩa: Là nhân viên tiến hành lần rà soát lần cuối và sắp xếp tất cả các 

tài liệu được tạo ra trong quá trình thu thập. 

4.17.1.29  DON-29 Ngày/thời gian rà soát cuối cùng  (DTM)   03368 

Định nghĩa: là ngày và thời gian hoàn thành việc rà soát tất cả các tài liệu 

lần cuối cùng và gắn nhãn cho nguyên liệu thành phần máu.  

4.17.1.30  DON-30 Số lượng ống đã thu  (NM)   03369 

Định nghĩa: là số lượng mẫu đã thu thập được trong quá trình hiến tặng và 

sẽ được sử dụng trong các xét nghiệm tiếp theo.  

file:///C:/Users/phukaphuka/Desktop/Dịch/Dịch/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70933
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4.17.1.31  DON-31 Định danh mẫu hiến tặng   (EI)   03370 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: là định danh của mẫu vật thu thập được trong quá trình hiến 

tặng sử dụng cho mục đích xét nghiệm. Đây là một trường dữ liệu dành cho các 

định danh mẫu thử hoặc mẫu vật xét nghiệm. 

4.17.1.32  DON-32 Nhân viên đón nhận hiến tặng (XCN)   03371 

Thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> 

^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., 

JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ 

<Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ 

<Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Thuộc tính 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 dành cho Thể chế 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 dữ liệu con dành 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 : là nhân viên rà soát tất cả những thành phần nguyên liệu đầu 

vào, đánh giá và xác định những người hiến tặng có thể thực hiện thủ tục hiến tặng 

vào thời gian này. 

4.17.1.33  DON-32 Nhân viên rà soát nguyên liệu hiến tặng (XCN)   03372 

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 dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> 

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Thuộc tính 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 dành cho Thể chế 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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành 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: là nhân viên thực hiện rà soát tất cả các tài liệu sau thủ tục hiến 

tặng. 

4.17.2 BUI – Phân Đoạn thông tin đơn vị máu 

Phân đoạn này là để mô tả các thông tin liên quan tới đơn vị máu, một ví dụ 

cho trường dữ liệu này là trường hợp một hay nhiều đơn vị máu được lấy ra từ 

việc hiến tặng 

HL7 Bảng thuộc tính – BUI – Thông tin đơn vị máu 

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI O N  03373 Thiết lập ID – BUI 

2   EI R N  03374 Định danh đơn vị máu 

3   CWE R N 0566 03375 Loại đơn vị máu 

4   NM R N  03376 Trọng lượng đơn vị máu 

5   CNE R N 0929 03377 Đơn vị trọng lượng 

6   NM R N  03378 Thể tích/Dung tích đơn vị máu 

7   CNE R N 0930 03379 Các Đơn vị thể tích/Dung tích 

8   ST R N  03380 Mã số loại lọ/vật chứa 

9   ST R N  03381 Số lô của lọ/vật chứa 

10   XON R N  03382 Nhà sản xuất lọ/vật chứa 

11   NR R N  03383 Nhiệt độ vận chuyển 

12   CNE R R 0931 03384 Đơn vị nhiệt độ vận chuyển 

4.17.2.1  BUI-1 Thiết lập ID   (SI)   03373 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số thứ tự. Khi nhiều phân đoạn 

BUI xuất hiện trong cùng một nhóm phân đoạn, số thứ tự này sẽ giúp phân biệt 

chúng. 

4.17.2.2  BUI-2 Định danh đơn vị máu   (EI)   03374 
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Thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> 

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh đơn vị máu là định danh duy nhất được gán cho một 

đơn vị máu cụ thể trong vật/lọ/túi chứa. 

4.17.2.3  BUI-3 Loại đơn vị máu (CWE)   03375 

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: là một loại đơn vị máu.  Đối với việc hiến tặng, đây là loại đơn 

vị máu đang được mô tả với việc hiến tặng. Thành phần dữ liệu này định nghĩa các 

loại đơn vị trong bảng tham chiếu đang được đề cập đến. Tham khảo Bảng 0566 

do HL7 định nghĩa – Loại đơn vị máu trong Chương 2C, các Bảng mã, để tham 

khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.2.4  BUI-4 Trọng lượng đơn vị máu   (NM)   03376 

Định nghĩa: là trọng lượng của đơn vị máu được thu thập, không bao gồm 

trọng lượng của thiết bị/lọ/túi/vật chứa. 

4.17.2.5  BUI-5 Đơn vị trọng lượng (CNE)   03377 

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: Là đơn vị đo lường cho trọng lượng của đơn vị máu. Các khái 

niệm được lấy ra từ hệ thống mã hóa UCUM (www.unitsofmeasure.org). Tham 

khảo  Bảng 0929 do HL7 định nghĩa – Các đơn vị khối lượng trong Chương 2C, 

các Bảng mã để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.2.6  BUI-6 Thể tích/Dung tích của một đơn vị máu  (NM)   03378 
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Định nghĩa: là thể tích/dung tích của một đơn vị máu được thu thập 

4.17.2.7  BUI-7  Đơn vị thể tích (CNE)   03379 

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: là đơn vị đo lường dành cho thể tích/dung tích của đơn vị máu. 

Các khái niệm được lấy ra từ hệ thống mã hóa UCUM (www.unitsofmeasure.org). 

Tham khảo Bảng 0930 do HL7 định nghĩa – Các đơn vị thể tích trong Chương 2C, 

các Bảng mã để tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.17.2.8  BUI-8 Mã Số loại lọ/vật/túi chứa máu  (ST)   03380 

Định nghĩa: Mã số loại của thiết bị/lọ/vật/túi chứa đơn vị máu được định 

dạng theo cuỗi ký tự, trường dữ liệu này bao gồm mã thiết bị/lọ/vật/túi chứa máu 

cụ thể để định danh túi máu thu thập. 

4.17.2.9 BUI-9 Số lô của túi chứa máu  (ST)   03381 

Định nghĩa: Mã số lô dành cho túi chứa máu thu thập giống như được cấp 

phát và gán bởi nhà sản xuất túi chứa máu. 

4.17.2.10  BUI-10 Nhà sản xuất lọ chứa (XON)   03382 

Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ 

<Organization Identifier (ST)> 

Thành phần con của Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID 

(ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> 

& <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & 

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID 

(ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate 

Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con của Hệ thống/đơn vị cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con của Cơ sở cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

 

Định nghĩa: Tổ chức đã sản xuất ra túi chứa máu. 

4.17.2.11  BUI-11 Nhiệt độ vận chuyển    (NR)   03383 

Thành phần dữ liệu:  <Low Value (NM)> ^ <High Value (NM)> 

Định nghĩa: Khoảng nhiệt độ cần được giữ ổn định trong quá trình vận 

chuyển đơn vị máu 

4.17.2.12  BUI-12 Đơn vị nhiệt độ vận chuyển (CNE)   03384 

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: Là đơn vị đo của  khoảng nhiệt độ. Các khái niệm được lấy ra 

từ hệ thống mã hóa UCUM (www.unitsofmeasure.org). Tham khảo Bảng 0931 do 

HL7 định nghĩa – Đơn vị nhiệt độ vận chuyển trong Chương 2C, các Bảng mã để 

tham khảo những giá trị hợp lệ. 

4.18 DANH SÁCH CÁC BẢNG 

4.18.1 Bảng 4-8  Liên kết giữa Các mã kiểm soát Chỉ định và các sự kiện kích 

hoạt 

Bảng 4-8 định nghĩa các mối quan hệ rất rõ ràng giữa Mã kiểm soát Chỉ 

định và Sự kiện kích hoạt. Giá trị “Y” nằm tại vị trí giao nhau của dòng Mã kiểm 

soát Chỉ định và cột Sự kiện kích hoạt cho biết rõ một sự kết hợp hợp lệ có thể 

được sử dụng trong một bản tin. Còn giá trị “N” cho biết rõ ràng sự kết hợp đó 

không có giá trị trong bất kì bản tin nào. Nếu không có giá trị tại vị trí giao nhau 

nghĩa là không có trường hợp tham gia nào được đưa ra để xác minh hay để loại 

bỏ sự kết hợp đó. Những người thực hiện triển khai được khuyến khích bổ sung 
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thêm các trường hợp tham gia cho những kết hợp hiện tại chưa được định nghĩa 

của Mã kiểm soát Chỉ định và Sự kiện kích hoạt. 

Bảng 4-8 Ma trận Mã kiểm soát Chỉ định / Sự kiện kích hoạt 
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AF  Y          Y             

CA Y  Y  Y  Y  Y         Y  Y     

CH Y    Y      Y    Y   Y  Y    Y 

CN                        Y 

CR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

DC Y  Y  Y  Y  Y         Y  Y     

DE Y Y    Y  Y  Y  Y  Y  Y Y Y Y      

DF  Y        Y  Y             

DR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

FU Y          Y              

HD Y  Y      Y         Y  Y     

HR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

LI Y    Y    Y  Y  Y     Y  Y     

MC                     Y Y   

NA  Y    Y  Y    Y       Y      

NW Y  Y  Y  Y  Y         Y  Y     
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OC Y    Y  Y    Y  Y  Y   Y  Y     

OD Y    Y  Y    Y  Y  Y   Y  Y     

OE Y    Y  Y    Y  Y  Y   Y  Y     

OF  Y        Y               

OH Y    Y  Y    Y  Y  Y   Y  Y     

OK  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y Y  Y      

OP         Y                

OR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

PA Y    Y    Y  Y    Y   Y  Y    Y 

PR Y                 Y  Y     

PY         Y                

RE Y          Y  Y  Y   Y  Y    Y 

RF Y        Y  Y              

RL Y  Y  Y  Y  Y         Y  Y     

RO Y    Y  Y  Y  Y       Y  Y     

RP Y    Y  Y  Y         Y  Y     

RQ  Y    Y  Y  Y         Y      

RR  Y                       

RU Y    Y  Y    Y       Y  Y     
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SC Y                 Y  Y     

SN Y    Y      Y       Y  Y     

SR  Y                     Y  

SS Y                 Y  Y     

UA  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y  Y Y  Y      

UC  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

UD  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

UF  Y        Y               

UH  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

UM  Y    Y  Y  Y         Y      

UN Y    Y  Y  Y  Y  Y     Y  Y     

UR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

UX  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

XO Y  Y  Y  Y  Y         Y  Y     

XR  Y  Y  Y  Y  Y         Y      

XX Y    Y  Y    Y  Y  Y   Y  Y     

Chú ý của biên tập viên: Mã kiểm soát Chỉ định cần phải được đánh giá trên ứng 

dụng của chúng với các sự kiện kích hoạt từ O22 đến O48. Cấu trúc bảng hiện tại 

không chứa các cột bổ sung; nếu có thêm thông tin bổ sung, một cấu trúc bảng 

mới cần được xem xét và cân nhắc. 
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4.19 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

Khi phê duyệt các bản tin dịch vụ truyền máu và những phân đoạn liên 

quan để có nội dung ban đầu của chúng trong phiên bản 2.5,  lưu ý rằng các bản 

tin không hỗ trợ thông tin liên quan tới DNA và/hoặc RNA kết xuất từ máu 

và/hoặc từ các sản phẩm máu. Việc cân nhắc trong tương lai của điều này phụ 

thuộc vào việc xây dựng và phát triển của các trường hợp sử dụng liên quan tới 

việc định nghĩa các yêu cầu. 

Hiện tai, trường dữ liệu ORC-34-Hồ sơ quy trình công việc của Chỉ định 

trong mục Error! Reference source not found. không chứa bất cứ một tham 

chiếu nào tới Bảng do người dùng định nghĩa hợp lệ. 

Trong định nghĩa của trường dữ liệu OBR-26 Kết quả cha ở mục 4.5.3.26, 

có các tham chiếu đến trường dữ liệu OBR-29 Cha và OBR-57 ID kết quả cha. Có 

hai tham chiếu không chính xác. Tham chiếu đầu tiên nên được ghi lại là trường 

dữ liệu “OBR-29 Định danh quan sát kết quả cha”, còn tham chiếu thứ hai cần 

phải đọc trường “OBR-54 Chỉ định cha ." Hi vọng rằng các tham chiếu trên sẽ 

được chỉnh sửa lại chính xác trong phiên bản 2.9 
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	4.5.3.46  OBR-45   Phần điều chỉnh/bổ nghĩa mã thủ tục   (CNE)   01316
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	4.10.3 OMN – Bản tin Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu không lưu kho (Sự kiện O07)
	4.10.4 ORN- Bản tin báo nhận Chỉ định Yêu cầu nguyên vật liệu không lưu kho (sự kiện 008)
	4.11 CÁC PHÂN Đoạn cung cấp

	4.11
	4.11.1 RQD – Phân đoạn chi tiết Yêu cầu
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	4.11.2 RQ1 – Đoạn chi tiết Yêu cầu - 1
	4.11.2.1  RQ1-1   Giá dự kiến   (ST)   00285
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	4.14.1.13  BPO-13   BP Hướng dẫn sử dụng   (CWE)   01712
	4.14.1.14  BPO-14   BP Chỉ báo có ý kiến chấp thuận   (ID)   01713

	4.14.2 BPX – Phân đoạn tình trạng cấp phát sản phẩm máu
	4.14.2.1  BPX – Các định nghĩa trường dữ liệu
	4.14.2.2  BPX-1 Thiết lập ID – BPX   (SI)   01714
	4.14.2.3  BPX-2   BP Tình trạng cấp phát   (CWE)   01715
	4.14.2.4  BPX-3   BP Trạng thái  (ID)   01716
	4.14.2.5  BPX-4   BP Ngày/thời gian của trạng thái   (DTM)   01717
	4.14.2.6 BPX-5   BC ID Hiến tặng   (EI)   01718
	4.14.2.7  BPX-6 BC  Thành phần máu (CNE) 01719
	4.14.2.8  BPX-7 BC Loại hiến tặng/Dự kiến sử dụng (CNE) 01720
	4.14.2.9  BPX-8 CP Sản Phẩm Thương Mại  (CWE) 01721
	4.14.2.10  BPX-9 CP Nhà sản xuất (XON) 01722
	4.14.2.11  BPX-10 Cp Mã số Lô  (EI) 01723
	4.14.2.12  BPX-11 BP Nhóm Máu  (CNE) 01724
	4.14.2.13 BPX-12  BC Xét nghiệm Đặc biệt  (CNE) 01725
	4.14.2.14  BPX-13 BP Ngày/Thời gian hết hạn (DTM) 01726
	4.14.2.15  BPX-14 BP Số lượng  (NM) 01727
	4.14.2.16  BPX-15 BP Thể tích/Dung tích (NM) 01728
	4.14.2.17  BPX-16 BP Đơn vị  (CWE) 01729
	4.14.2.18  BPX-17 BP Định danh duy nhất (EI) 01730
	4.14.2.19  BPX-18 BP  Thực tế Cấp phát đến Địa điểm (PL) 01731
	4.14.2.20  BPX-19 BP Thực tế Cấp phát đến Địa chỉ (XAD) 01732
	4.14.2.21   BPX-20 BP Đã Cấp phát đến người nhận (XCN) 01733
	4.14.2.22   BPX-21 BP Cá nhân cấp phát (XCN) 01734

	4.14.3 BTX – Phân đoạn truyền máu/xử lý sản phẩm máu
	4.14.3.1  BTX – Các định nghĩa trường dữ liệu
	4.14.3.2  BTX-1 Thiết lập ID – BTX (SI) 01735
	4.14.3.3  BTX-2 BC ID Hiến tặng (EI) 01736
	4.14.3.4  BTX-3 BC Thành phần máu (CNE) 01737
	4.14.3.5  BTX-4 BC Nhóm máu (CNE) 01738
	4.14.3.6  BTX-5 CP Sản phẩm thương mại (CWE) 01739
	4.14.3.7  BTX-6 CP Nhà sản xuất (XON) 01740
	4.14.3.8  BTX-7 CP Mã số lô (EI) 01741
	4.14.3.9  BTX-8 BP Số lượng (NM) 01742
	4.14.3.10  BTX-9 BP Thể tích/Dung tích (NM) 01743
	4.14.3.11  BTX-10 BP Đơn vị (CWE) 01744
	4.14.3.12  BTX-11 BP Tình trạng truyền máu/xử lý (CWE) 01745
	4.14.3.13  BTX-12 BP trạng thái bản tin (ID) 01746
	4.14.3.14  BTX-13 BP Ngày/thời gian của trạng thái (DTM) 01747
	4.14.3.15  BTX-14 Người quản lý truyền máu (XCN) 01749
	4.14.3.16  BTX- 15 BP Người xác minh/xác nhận việc truyền máu (XCN) 01749
	4.14.3.17  BTX-16 BP Ngày/thời gian bắt đầu truyền máu của trạng thái (DTM) 01750
	4.14.3.18  BTX- 17 BP Ngày/thời gian kết thúc truyền máu của trạng thái (DTM) 01751
	4.14.3.19  BTX-18  BP  Loại phản ứng bất lợi (CWE) 01752
	4.14.3.20  BTX-19 BP Lý do ngừng truyền máu  (CWE) 01753
	4.14.3.21  BTX-20 BP ID Duy nhất (EI) 03391

	4.15 Biểu đồ quy trình giao dịch CỦA dịch vụ truyền máu (ngân hàng máu)
	4.16 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT (NGÂN HÀNG MÁU) DỊCH VỤ HIẾN TẶNG

	4.15
	4.16
	4.16.1 Lưu ý cách sử dụng đối với Dịch vụ hiến tặng (ngân hàng máu)
	4.16.2 Sơ đồ hoạt động
	4.16.3 Các tác nhân (người thực hiện)
	4.16.3.1  Nhà cung cấp dịch vụ y tế Chỉ định
	4.16.3.2  Hệ thống đăng ký
	4.16.3.3  Hệ thống sổ lưu trữ người hiến tặng
	4.16.3.4  Hệ thống khám sức khỏe
	4.16.3.5  Hệ thống câu hỏi
	4.16.3.6  Hệ thống hiến tặng
	4.16.3.7  Giao diện thiết bị
	4.16.3.8  Người cung cấp tổng
	4.16.3.9  Hệ thống vận chuyển hàng

	4.16.4   DBC – Bản tin tạo bản ghi người hiến tặng (Sự kiện O41)
	4.16.5  DBU - Bản tin cập nhật bản ghi người hiến tặng (Sự kiện O42)
	4.16.6 QBP – Truy vấn ứng cử viên từ bản ghi người hiến tặng (Sự kiện Q33)
	4.16.7 RSP – Phản hồi việc truy vấn ứng cử viên từ bản ghi nhà hiến tặng (K33)
	4.16.8 QBP – Truy vấn bản ghi người hiến tặng (Sự kiện Q34)
	4.16.9 RSP – Hồi đáp việc truy vấn bản ghi người hiến tặng (K34)
	4.16.10 DRG – Đăng kí người hiến tặng (Sự kiện O43)
	4.16.11 DER – Yêu cầu cung cấp thông tin về sự hợp lệ của người hiến tặng (Sự kiện O44)
	4.16.12 DEO – Theo dõi sự hợp lệ của người hiến tặng (Sự kiện O45)
	4.16.13  DEL – Sự hợp lệ của người hiến tặng (sự kiện O46)
	4.16.14  DRC – Yêu cầu Người hiến tặng để thu nhận (Sự kiện O47)
	4.16.15  DPR – Thủ tục hiến tặng (Sự kiện O48)
	4.17 cÁC PHÂN ĐOẠN dịch vụ hiến tặng (ngân hàng máu)

	4.17
	4.17.1 DON – Phân đoạn hiến tặng
	4.17.1.1  DON-1  Số định danh hiến tặng - DIN   (EI)   03340
	4.17.1.2  DON-2 Loại hiến tặng (VNN) 03341
	4.17.1.3  DON-3 Ngày/thời gian bắt đầu lấy máu tĩnh mạch (DTM)   03342
	4.17.1.4  DON-4 Ngày/thời gian kết thúc lấy máu tĩnh mạch (DTM)   03343
	4.17.1.5  DON-5 Khoảng thời gian hiến tặng (NM)   03344
	4.17.1.6  DON-6  Các đơn vị khoảng thời gian hiến tặng   (CNE)   03345
	4.17.1.7  DON-7 Loại thủ tục dự kiến   (CNE)   03346
	4.17.1.8  DON-8 Loại thủ tục thực tế   (CNE)   03347
	4.17.1.9  DON-9 Cờ hiệu đủ điều kiện hiến tặng(ID)   03348
	4.17.1.10  DON-10  Loại thủ tục đạt điều kiện hiến tặng (CNE)   03349
	4.17.1.11  DON-11 Ngày đủ điều kiện hiến tặng (DTM)   03350
	4.17.1.12  DON-12  Sự ngắt quãng quy trình (CNE)    03351
	4.17.1.13  DON-13 – Lí do ngắt quãng qui trình xử lý   (CNE)   03352
	4.17.1.14  DON-14 Vấn đề trong lấy máu (CNE)   03353
	4.17.1.15  DON-15 Người có quan hệ huyết thống với người nhận dự kiến (ID)   03354
	4.17.1.16  DON-16 Tên người nhận dự kiến   (XPN)   03355
	4.17.1.17  DON-17 Ngày sinh của người nhận dự kiến   (DTM)   03356
	4.17.1.18  DON-18 Cơ sở y tế của người tiếp nhận dự kiến (XON)   03357
	4.17.1.19  DON-19 Ngày thực hiện thủ tục của người tiếp nhận dự kiến   (DTM)   03358
	4.17.1.20  DON-20 Nhà cung cấp dịch vụ y tế chỉ định của người tiếp nhận dự kiến (XPN)   03359
	4.17.1.21  DON-21 Trạng thái lấy máu tĩnh mạch (CNE)   03360
	4.17.1.22  DON-22 Nẹp tay   (CWE)   03361
	4.17.1.23  DON-23 Kỹ thuật viên lấy máu bắt đầu lấy (XPN)   03362
	4.17.1.24  DON-24 Kỹ thuật viên lấy máu kết thúc lấy (XPN)    03363
	4.17.1.25  DON-25 Loại máy tách máu  (ST)   03364
	4.17.1.26  DON-26 Số seri của máy tách máu (ST)   03365
	4.17.1.27  Phản ứng của người hiến tặng(ID)   03366
	4.17.1.28  DON-28 ID nhân viên rà soát cuối cùng  (XPN)   03367
	4.17.1.29  DON-29 Ngày/thời gian rà soát cuối cùng  (DTM)   03368
	4.17.1.30  DON-30 Số lượng ống đã thu  (NM)   03369
	4.17.1.31  DON-31 Định danh mẫu hiến tặng   (EI)   03370
	4.17.1.32  DON-32 Nhân viên đón nhận hiến tặng (XCN)   03371
	4.17.1.33  DON-32 Nhân viên rà soát nguyên liệu hiến tặng (XCN)   03372

	4.17.2 BUI – Phân Đoạn thông tin đơn vị máu
	4.17.2.1  BUI-1 Thiết lập ID   (SI)   03373
	4.17.2.2  BUI-2 Định danh đơn vị máu   (EI)   03374
	4.17.2.3  BUI-3 Loại đơn vị máu (CWE)   03375
	4.17.2.4  BUI-4 Trọng lượng đơn vị máu   (NM)   03376
	4.17.2.5  BUI-5 Đơn vị trọng lượng (CNE)   03377
	4.17.2.6  BUI-6 Thể tích/Dung tích của một đơn vị máu  (NM)   03378
	4.17.2.7  BUI-7  Đơn vị thể tích (CNE)   03379
	4.17.2.8  BUI-8 Mã Số loại lọ/vật/túi chứa máu  (ST)   03380
	4.17.2.9 BUI-9 Số lô của túi chứa máu  (ST)   03381
	4.17.2.10  BUI-10 Nhà sản xuất lọ chứa (XON)   03382
	4.17.2.11  BUI-11 Nhiệt độ vận chuyển    (NR)   03383
	4.17.2.12  BUI-12 Đơn vị nhiệt độ vận chuyển (CNE)   03384

	4.18 DANH SÁCH CÁC BẢNG

	4.18
	4.18.1 Bảng 4-8  Liên kết giữa Các mã kiểm soát Chỉ định và các sự kiện kích hoạt
	4.19 Các vấn đề CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT


