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8.2 MỤC TIÊU 

Kiến trúc mở trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe luôn tồn tại một bộ bao gồm các 

tập tin tham chiếu chung được sử dụng bởi một hoặc nhiều hệ thống ứng dụng. Những 

tập tin này được gọi các tập tin chính (master file) hay là danh mục dùng chung (sau đây 

gọi tắt là danh mục). Một vài ví dụ phổ biến về các danh mục trong lĩnh vực chăm sóc 

sức khỏe bao gồm: 

a) Danh mục cán bộ và nhân viên y tế 

b) Danh mục người dùng (và mật khẩu) 

c) Danh mục địa điểm (điều tra dân số và phòng khám) 

d) Danh mục Loại thiết bị và vị trí (VD, máy trạm, thiết bị đầu cuối, máy in, vv) 

e) Danh mục xét nghiệm cận lâm sàng 

f) Danh mục định nghĩa mã kiểm tra (X-Quang) 

g) Danh mục chi phí 

h) Danh mục trạng thái bệnh nhân 

i) Danh mục loại bệnh nhân 

j) Danh mục dịch vụ 

Các tập tin tham chiếu chung cần phải được đồng bộ thông qua nhiều ứng dụng 

khác nhau tại cùng địa điểm triển khai. Bản tin thông báo các danh mục dùng chung cung 

cấp phương thức duy trì việc đồng bộ này bằng việc quy định cụ thể tiêu chuẩn cho việc 

truyền đưa dữ liệu giữa các ứng dụng. 

Trong nhiều tình huống triển khai, một hệ thống ứng dụng sẽ "sở hữu" danh mục 

dùng chung chẳng hạn như danh mục các cán bộ và nhân viên y tế. Việc thay đổi (VD, 

thêm mới, xóa, cập nhật) danh mục này được tạo sẵn cho các ứng dụng khác nhau theo 

phương thức cơ bản. Bản tin thông báo danh mục dùng chung hỗ trợ các trường hợp phổ 

biến, nhưng cũng hỗ trợ các tình huống mà trong đó một ứng dụng không "sở hữu" danh 
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mục dùng chung để truyền thông tin cập nhật cho các hệ thống khác (thông thường 

truyền đến hệ thống “chủ sở hữu”) để xem xét và có thể đưa vào sử dụng. 

Bản tin Thông báo danh mục dùng chung hỗ trợ việc phân phối những thay đổi 

đến các danh mục dùng chung giữa các hệ thống theo chế độ trực tuyến hoặc nhóm. 

Những bản tin này sử dụng phân đoạn MSH để chuyển mã sự kiện cơ bản (Thông báo 

danh mục dùng chung hoặc xác nhận). Phân đoạn MFI (định danh danh mục dùng chung) 

định danh danh mục dùng chung đang được cập nhật theo ngày yêu cầu và khởi tạo đối 

với các sự kiện “cấp độ tập tin” (VD, “thay thế tập tin). Đối với mỗi bản ghi đang bị thay 

đổi, phân đoạn MFE (Nhập danh mục dùng chung) mang mã sự kiện cấp độ bản ghi (VD, 

thêm mới, xóa, cập nhật, vv), ngày yêu cầu và khởi tạo sự kiện, và từ khóa cấp độ bản ghi 

định danh dữ liệu đầu vào trong danh mục dùng chung. Phân đoạn MFA (xác nhận danh 

mục dùng chung) trả về thông tin xác nhận bản ghi cụ thể. 

Lưu ý: Phân đoạn MFE không phải là bản ghi của danh mục dùng chung, nhưng chỉ quy 

định định danh, sự kiện, và ngày tạo ra sự kiện. Bản ghi danh mục dùng chung được định 

danh có thể thuộc Phân đoạn Z hoặc Phân đoạn do HL7 định nghĩa ngay sau phân đoạn 

MFE. Bản ghi này có thể là một bản ghi đơn giản thuộc một phân đoạn đơn, hoặc bản ghi 

phức tạp cần có nhiều hơn một phân đoạn đơn để mang dữ liệu và cấu trúc (thông thường 

là cây phân cấp) của nó. 

Các phân đoạn danh mục dùng chung cần thiết thông thường trong các ứng dụng 

HL7 cũng như những quy định cụ thể đó cho nhiều chương ứng dụng khác nhau, được 

định nghĩa tại mục 8.7, “DANH MỤC CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ” đến mục 8.11, 

“DANH MỤC CÁC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG” trong chương này. 

Bản tin các danh mục được đưa ra chỉ liên quan đến một danh mục. Tuy nhiên, 

việc cung cấp một mã sự kiện cấp độ bản ghi (và ngày kích hoạt yêu cầu) trong phân 

đoạn MFE và MFA cho phép một bản tin đơn chứa một vài loại thay đổi (các sự kiện) 

cho danh mục đó. 

Các sự kiện Thông báo danh mục không quy định hệ thống nhận phải hỗ trợ việc 

thay đổi danh mục tự động, hoặc chúng không quy định hệ thống nhận phải tạo ra danh 

mục có cùng định dạng đã được duy trì từ hệ thống gửi. 

Nhìn chung, phương thức mà hệ thống nhận xử lý bản tin thông báo thay đổi sẽ 

phụ thuộc vào cả hai thiết kế của hệ thống nhận và những yêu cầu đã thống nhất. Một vài 

hệ thống có thể quy định việc xem xét thủ công tất cả những thay đổi đối với danh mục 

cụ thể. Một vài hệ thống có thể quy định một quá trình xử lý hoàn toàn tự động. Không 
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nhất thiết mỗi hệ thống tại mỗi đơn vị sẽ cần tất cả các trường dữ liệu có trong các phân 

đoạn danh mục theo sau phân đoạn MFE để nhập dữ liệu cho danh mục. 

Điều này có nghĩa là một xác nhận ứng dụng (hoặc xác nhận ứng dụng trì hoãn) từ 

hệ thống nhận mà nó thay đổi một bản ghi cụ thể trong phiên bản danh mục của nó không 

có nghĩa là hệ thống nhận có bản sao chép thông tin chính xác và trạng thái trên hệ thống 

gửi: nó chỉ có nghĩa bất kỳ tập con dữ liệu danh mục (và trạng thái) đã được đàm phán tại 

đơn vị được duy trì trên hệ thống nhận theo phương thức một giao dịch Thông báo các 

danh mục mới với cùng khóa chính có thể được áp dụng một cách rõ ràng (theo phương 

thức đàm phán tại đơn vị) cho tập con thông tin đó. 

8.3 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Bản tin Thông báo sự thay đổi danh mục có thể được sử dụng cho các sự kiện kích 

hoạt cấp độ bản tin sau đây: 

Sự kiện kích hoạt Tên 

M01 Thông báo danh mục – không có quy định cụ thể khác [THU HỒI]  

M02 Thông báo danh mục – cán bộ/nhân viên 

M03 Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát  [THU HỒI]  

M04 Thông báo danh mục – Mô tả chi phí 

M05 Thông báo danh mục – Vị trí bệnh nhân 

M06 
Thông báo danh mục – Nghiên cứu lâm sàng với kế hoạch và giai 

đoạn 

M07 
Thông báo danh mục – Nghiên cứu lâm sàng không có giai đoạn 

nhưng có kế hoạch 

M08 Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát (Số) 

M09 Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát (phân loại) 

M10 Thông báo danh mục – Các bộ Kiểm tra/Quan sát 

M11 Thông báo danh mục – Kiểm tra/Các quan sát tính toán 

M12 Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát – Bổ sung cơ bản 

M13 Thông báo danh mục – Chung 

M14 Thông báo danh mục – Đơn vị đã định nghĩa 

M15 Thông báo danh mục – Hạng mục kiểm kê 

M16 Thông báo danh mục – Hạng mục kiểm kê – Nâng cao 

M17 Thông báo danh mục – DRG 
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Đề xuất rằng những danh mục do người dùng định nghĩa (do đơn vị tự định nghĩa) 

sử dụng sự kiện M13 hoặc M14; mã thay thế của định dạng Znn có thể được sử dụng 

(tham khảo mục 8.5.1, “MFI – Phân đoạn định danh danh mục.”) 

Bản tin MFN quy định cụ thể tất cả danh mục được thay thế hoặc nếu một bản ghi 

trong tập tin được cập nhật. Tham khảo mục 8.5.13, “MFI-3-Mã sự kiện tập tin,” để biết 

thêm chi tiết. 

Bản tin MFN truyền đưa hoạt động cụ thể được thực hiện trên một bản ghi. Tham 

khảo mục 8.5.2.1, “MFE-1 Mã sự kiện bản ghi,” để biết thêm chi tiết.  

8.4 CÁC BẢN TIN 

Các bản tin sau đây được định nghĩa cho các giao dịch danh mục: MFN, bản tin 

thông báo các danh mục; MFK, bản tin xác nhận ứng dụng danh mục; và MFQ, bản tin 

Truy vấn danh mục 

8.4.1 MFN/MFK – Thông báo danh mục [đã thu hồi] (Sự kiện M01)  

Đã thu hồi trong phiên bản 2.7 và nhữn phiên bản sau; tham khảo các bản tin danh mục sau đây. 

8.4.2 MFN/MFK – Thông tin danh mục - chung (Sự kiện M13)  

Giao dịch thông báo danh mục dùng chung MFN được sử dụng ở bất kỳ nơi nào 

mà danh mục dùng chung chứa chỉ một từ khóa và giá trị mô tả của từ khóa. Cả hai giá trị 

đều được thể hiện trong trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính – MFE. Danh mục 

dùng chung đang cập nhật được định danh bởi trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh 

mục dùng chung và MFI-2-Định danh ứng dụng danh mục dùng chung. 

Thông báo danh mục dùng chung được định nghĩa như sau: 

MFN^M13^MFN_M13: Thông báo danh mục – Thông thường 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục dùng chung  8 

{ MFE } Danh mục dùng chung đầu vào  8 
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MFK^M13^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục dùng chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục dùng chung  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục dùng chung  8 
 

Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho việc xác nhận ứng dụng ở một trong hai chế độ 

xác nhận cơ bản hoặc nâng cao 

8.4.2.0 Đoạn văn bản ẩn 

8.4.2.1 MFK sử dụng các ghi chú 

Phân đoạn MFA mang thông tin xác nhận cho phân đoạn MFE tương ứng (được 

định danh bởi trường dữ liệu MFA-5-Giá trị khóa chính – MFA). Trường dữ liệu MFE-4-

Giá trị khóa chính – MFE và MFA-5-Giá trị khóa chính – MFA cung cấp liên kết giữa các 

phân đoạn tương ứng. 

8.4.3 MFN/MFK – Thông báo danh mục – do người dùng định nghĩa (sự kiện 

M14)  

Giao dịch thông báo danh mục do người dùng định nghĩa MFN được sử dụng khi 

danh mục không phải là một danh mục đơn giản (như đã định nghĩa cho MFN^M13) và 

không phải là một loại giao dịch hiện có do HL7 định nghĩa, nhưng thay vì yêu cầu một 

hoặc nhiều phân đoạn HL7 và/hoặc Z-phân đoạn để mang thông tin danh mục. Thông báo 

danh mục do người dùng định nghĩa được quy định như sau: 

MFN^M14^MFN_Znn: Thông báo danh mục – Người dùng định nghĩa 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_SITE_DEFINED   

  MFE Danh mục đầu vào  8 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  ... 

Một hoặc nhiều phân đoạn HL7 và/hoặc Z-phân 

đoạn mang dữ liệu để đưa vào định danh trong 

phân đoạn MFE 

 (nhiều) 

} --- kết thúc MF_SITE_DEFINED   
 

MFK^M14^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 
 

Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho xác nhận ứng dụng trong cả hai chế độ xác nhận cơ bản 

hoặc nâng cao 

8.4.3.0 Đoạn văn bản ẩn 

8.4.3.1 MFN sử dụng ghi chú 

Phân đoạn MFE định danh bản ghi danh mục được mang trong Z-phân đoạn theo 

sau phân đoạn MFE, và được ghi chú bởi “…” trong định nghĩa bản tin lý thuyết MFN đã 

đưa ra ở trên. Bản ghi này có thể là bản ghi đơn giản chứa trong một phân đoạn đơn, hoặc 

bản ghi phức tạp cần phải có nhiều hơn một phân đoạn đơn để mang dữ liệu và cấu trúc 

(thông thường là cấu trúc phân cấp) 

Định nghĩa của giao dịch này và mã cấu trúc bản tin lý thuyết liên quan (như đã 

định nghĩa trong trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin, được trình bày ở trên MFN_Znn) là 

đối tượng cho việc thỏa thuận phía người dùng. Tham khảo Chương 2, mục 2.17, “Mở 

rộng nội bộ” cho thông tin bổ sung trong định nghĩa mã cấu trúc bản tin lý thuyết ‘Z’. 

8.4.3.2 MFK sử dụng các ghi chú 

Phân đoạn MFA mang thông tin xác nhận cho phân đoạn MFE tương ứng (đã được 

định danh bởi MFA-5-Giá trị khóa chính – MFA). Trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa 
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chính – MFE và MFA-5-Giá trị khóa chính – MFA cung cấp liên kết giữa các phân đoạn 

tương ứng 

8.4.4 MFQ/MFR – Truy vấn Danh mục [đã thu hồi] (Sự kiện M01-M17)  

Đã bị thu hồi trong phiên bản 2.7 và những phiên bản sau, tham khảo Chương 

5, mục 5.4. Ngoài ra, tham khảo mục 8.4.5 cho một ví dụ của hợp chuẩn danh mục dựa 

vào truy vấn.  

8.5 CÁC PHÂN ĐOẠN DANH MỤC DÙNG CHUNG 

Các phân đoạn sau đây được định nghĩa cho các bản tin danh mục dùng chung. 

8.5.1 MFI – Phân đoạn định danh danh mục 

Nhà quản lý kỹ thuật đối với Phân đoạn MFI có chuyên môn về hạ tầng và hệ 

thống thông tin. 

Các trường dữ liệu của phân đoạn MFI được định nghĩa trong bảng thuộc tính HL7 

- MFI 

Bảng thuộc tính HL7 - MFI – Định danh danh mục 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại # 
Bảng # 

Hạng 

mục # 
Tên thành phần 

1   CWE R  0175 00658 Định danh danh mục dùng chung 

2   HD O Y 0361 00659 Định danh ứng dụng danh mục dùng chung 

3 3..3  ID R  0178 00660 Mã sự kiện cấp độ - tập tin 

4   DTM O   00661 Ngày/Thời gian nhập dữ liệu 

5   DTM O   00662 Ngày/Thời gian có hiệu lực 

6 2..2  ID R  0179 00663 Mã cấp độ phản hồi 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70175
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70361
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70178
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8.5.1.1 MFI-1   Định danh danh mục dùng chung   (CWE)   00658 

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 loại dữ liệu CWE định danh một danh mục tiêu 

chuẩn HL7. Bảng này có thể được mở rộng bởi sự đồng thuận địa phương trong quá trình 

triển khai để bao phủ các danh mục cụ thể do người dùng định nghĩa (Z-các danh mục). 

Việc sử dụng những ý kiến đề xuất mã bảng HL7 đã được chỉ định bởi HL7 như là mã 

định danh danh mục nếu một mã định danh không được quy định trong Bảng 0175. Ví 

dụ, một danh mục của bộ mã trạng thái hôn nhân sẽ được định danh bởi bảng HL7 0002 

trong trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh mục. Tham khảo Bảng HL7 0175 – Mã định 

danh danh mục trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.5.1.2 MFI-2   Định danh ứng dụng danh mục dùng chung (HD)   00659 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã tùy chọn tối đa 189 ký tự định danh 

duy nhất ứng dụng chịu trách nhiệm duy trì tập tin này ở một địa điểm cụ thể. Nhóm các 

ứng dụng kết nối với nhau có thể sử dụng nhiều hơn một danh mục dùng chung theo loại 

nhất định (VD, danh mục chi phí hoặc danh mục bác sỹ). Tập tin danh mục cụ thể được 

định danh bởi trường dữ liệu này. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0361 – Các 

ứng dụng. 

8.5.1.3 MFI-3   Mã sự kiện cấp độ - tập tin (ID)   00660 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa mã sự kiện cấp độ tập tin. Tham khảo 

Bảng HL7 0178 – Mã sự kiện cấp độ tập tin trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị hợp lệ  

Lưu ý: Nếu trường dữ liệu MFI-3-Mã sự kiện cấp độ tập tin là “REP” (tập tin thay thế), 

thì mỗi phân đoạn MFE phải có một MFE-1-Mã sự kiện cấp độ bản ghi của “MAD” 

(thêm bản ghi vào danh mục dùng chung). 
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8.5.1.4 MFI-4 Ngày/Thời gian nhập dữ liệu (DTM)   00661 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian cho sự kiện cấp độ tập tin trên 

hệ thống khởi tạo. 

8.5.1.5 MFI-5 Ngày/Thời gian có hiệu lực (DTM)   00662 

Định nghĩa: Trường dữ liệu tùy chọn chứa ngày/thời gian tác động, mà có thể chứa 

hành động cấp độ tập tin cụ thể. Nó là ngày/thời gian trên hệ thống khởi tạo mong muốn 

sự kiện được hoàn thành trên hệ thống nhận. Nếu trường dữ liệu này không xuất hiện, 

ngày/thời gian hành động sẽ có giá trị mặc định là ngày/thời gian hiện tại (khi bản tin 

được nhận) 

8.5.1.6 MFI-6 Mã cấp độ phản hồi (ID)   00663 

Định nghĩa: Những mã này quy định cấp độ trả lời ứng dụng được định nghĩa cho 

Bản tin danh mục đã dưa ra ở cấp độ phân đoạn MFE như đã định nghĩa trong bảng HL7 

0179 – Cấp độ trả lời trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bắt buộc đối 

với MFN-bản tin thông báo danh mục. Quy định chi tiết (ngoài trường dữ liệu MSH-15-

Loại xác nhận chấp nhận và MSH-16-Loại xác nhận ứng dụng) cho các mô hình xác 

nhận cấp độ ứng dụng đối với các giao dịch danh mục. MSH-15-Loại xác nhận chấp 

nhận và MSH-16-Loại xác nhận ứng dụng thực hiện như đã định nghĩa trong Chương 2. 

8.5.2 MFE – Phân đoạn Danh mục nhập 

Nhà quản lý kỹ thuật đối với Phân đoạn MFE có chuyên môn về hạ tầng và hệ 

thống thông tin 

Bảng thuộc tính HL7 - MFE – Danh mục nhập  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng # 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 3..3  ID R  0180 00664 Mã sự kiện cấp độ - bản ghi 

2  20= ST C   00665 ID kiểm soát MFN 

3   DTM O   00662 Ngày/Thời gian có hiệu lực 

4   Varies R Y 9999 00667 Giá trị khóa chính - MFE 

5 2..3  ID R Y 0355 01319 Loại giá trị khóa chính 

6   DTM O   00661 Ngày/Thời gian nhập dữ liệu 

7   XCN O   00224 Người nhập dữ liệu 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70180
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70355
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8.5.2.1 MFE-1   Mã sự kiện cấp độ - Bản ghi   (ID)   00664 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa sự kiện cấp độ bản ghi cho bản ghi 

danh mục được định danh bởi phân đoạn MFI và trường dữ liệu khóa chính trong phân 

đoạn này. Tham khảo Bảng HL7 0180 – Mã sự kiện cấp độ bản ghi trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Lưu ý: Nếu trường dữ liệu MFI-3-Mã sự kiện cấp độ bản tin là “REP” (tập tin thay thế), 

thì mỗi phân đoạn MFE phải có trường dữ liệu MFE-1-mã sự kiện cấp độ bản ghi chứa 

giá trị “MAD” (thêm mới bản ghi vào danh mục) 

8.5.2.2 MFE-2   ID kiểm soát MFN   (ST)   00665 

Định nghĩa: Một số hoặc mã định danh xác định duy nhất việc thay đổi này từ góc 

nhìn của hệ thống khởi tạo. Khi trả về hệ thống khởi tạo thông qua phân đoạn MFA, 

trường dữ liệu này cho phép hệ thống đích định danh chính xác những thay đổi về bản 

ghi này đang được xác nhận. Nó chỉ bắt buộc nếu Mã trả lời MFI yêu cầu các trả lời ở 

cấp độ bản ghi (giá trị bất kỳ khác với NE). 

Lưu ý: lưu ý rằng phân đoạn này không chứa trường dữ liệu ‘Set ID’. Trường dữ liệu 

MFE-2-ID điều khiển MFN thực hiện khái niệm chung rộng hơn trường dữ liệu ‘Set ID’. 

Nó thay thế vị trí trường dữ liệu SET ID trong phân đoạn MFE. 

8.5.2.3 MFE-3   Ngày/Thời gian có hiệu lực   (DTM)   00662 

Định nghĩa: Trường dữ liệu Ngày/thời gian tác động có thể chứa các hoạt động ở 

cấp độ bản ghi đã được quy định. Đây là Ngày/Thời gian mà hệ thống khởi tạo mong 

muốn sự kiện được hoàn thành trên hệ thống nhận. Nếu trường dữ liệu này không xuất 

hiện, ngày/thời gian tác động sẽ có giá trị mặc định là ngày/thời gian hiện tại (khi bản tin 

được nhận) 

8.5.2.4 MFE-4   Giá trị khóa chính - MFE   (Varies)   00667 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh duy nhất bản ghi của danh mục (đã 

được định danh trong phân đoạn MFI) để được thay đổi (như đã định nghĩa trong trường 

dữ liệu Mã sự kiện cấp độ bản ghi). Loại dữ liệu của trường dữ liệu này được định nghĩa 

bằng giá trị của trường dữ liệu MFE-5-Loại giá trị, và có thể có định dạng của bất kỳ loại 

dữ liệu HL7 đã được định nghĩa trong bảng HL7 0355 – Loại giá trị khóa chính trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Loại dữ liệu PL chỉ được sử dụng cho 

các giao dịch về danh mục địa điểm (vị trí) 
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Việc lặp lại khóa chính cho phép định danh một thành phần dữ liệu riêng biệt của 

bản ghi phức tạp dưới dạng đối tượng của mã sự kiện cấp độ bản ghi. Tính năng này cho 

phép giao thức các Danh mục được sử dụng cho việc hiệu chỉnh các thành phần dữ liệu 

đơn của các bản ghi phức tạp. Nếu trường dữ liệu này lặp lại, trường dữ liệu MFE-5-Loại 

giá trị cũng phải lặp lại (với cùng số lần lặp lại giống nhau), và loại dữ liệu của mỗi lần 

lặp lại của trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính – MFE được quy định bằng việc lặp 

lại tương ứng của trường dữ liệu MFE-5-Loại giá trị. 

8.5.2.5 MFE-5   Loại giá trị khóa chính   (ID)   01319  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại dữ liệu HL7 của trường dữ liệu MFE-4-

Giá trị khóa chính – MFE. Các giá trị hợp lệ cho loại dữ liệu của khóa chính được liệt kê 

trong bảng HL7 0355 – Loại dữ liệu khóa chính trong Chương 2C, các bảng mã.  

8.5.2.6 MFE-6   Ngày/Thời gian nhập dữ liệu   (DTM)   00661 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian của lần thay đổi sau cùng 

của bản ghi. 

8.5.2.7 MFE-7   Người nhập dữ liệu   (XCN)   00224 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Các thành phần con dữ liệu cho loại dữ liệu Tên gia đình (Họ) (FN):  <Surname (ST)> & <Own 

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

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

Các thành phần con dữ liệu 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)> 

Các thành phần dữ liệu con dành cho Người có thẩm quyền cấp phát(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Các thành phần dữ liệu con dành cho đơn vị cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Các thành phần dữ liệu con Tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Các thành phần dữ liệu con dành cho thẩm quyền cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text 

(ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Các thành phần dữ liệu con dành cho khoa/phòng cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

& <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text 

(ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của người xử lý chính danh mục 

nhập vào ứng dụng. Nó cung cấp một lộ trình kiểm tra trong trường hợp yêu cầu được 

nhập vào không chính xác và khoa/phòng hỗ trợ cần phải làm rõ yêu cầu. 

8.5.3 MFA – Phân đoạn Xác nhận danh mục  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với Phân đoạn MFA có chuyên môn về hạ tầng và hệ 

thống thông tin 

 Phân đoạn MFA chứa các trường dữ liệu sau đây trong bảng thuộc tính HL7 – 

MFA – Xác nhận danh mục 
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Bảng thuộc tính HL7 - MFA – Xác nhận danh mục 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 3..3  ID R  0180 00664 Mã sự kiện cấp độ bản ghi 

2  20= ST C   00665 ID điều khiển MFN 

3   DTM O   00668 Ngày/Thời gian hoàn thành sự kiện 

4   CWE R  0181 00669 MFN Trả về lỗi cấp độ bản ghi 

5   Varies R Y 9999 01308 Giá trị khóa chính - MFA 

6 2..3  ID R Y 0355 01320 Kiểu giá trị khóa chính - MFA 

8.5.3.1 MFA-1   Mã sự kiện cấp độ bản ghi   (ID)   00664 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa sự kiện cấp độ bản ghi cho bản ghi 

danh mục được định danh bởi phân đoạn MFI và khóa chính trong phân đoạn này. Tham 

khảo bảng HL7 0180 – Mã sự kiện cấp độ bản ghi trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị hợp lệ. 

Lưu ý: Nếu trường dữ liệu MFI-3-Mã sự kiện cấp độ tập tin có giá trị “REP” (thay thế 

tập tin), thì mỗi phân đoạn MFA phải có một trường dữ liệu MFA-1-Mã sự kiện cấp độ 

bản ghi mang giá trị “MAD” (thêm mới bản ghi vào danh mục) 

8.5.3.2 MFA-2   ID điều khiển MFN   (ST)   00665 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số hoặc định danh khác mà xác định duy 

nhất việc thay đổi bản ghi này từ góc nhìn của hệ thống khởi tạo. Trường dữ liệu này định 

danh duy nhất bản ghi cụ thể (đã được định danh bởi phân đoạn MFE) đang được xác 

nhận bằng phân đoạn MFA. Khi phân đoạn MFE được trả về hệ thống khởi tạo, trường 

dữ liệu này cho phép hệ thống đích định danh chính xác sự thay đổi bản ghi đang được 

xác nhận. Nó chỉ bắt buộc nếu trường dữ liệu MFI-6-Mã cấp độ Trả lời yêu cầu các bản 

tin trả lời ở cấp độ bản ghi (giá trị bất kỳ khác với NE). 

8.5.3.3 MFA-3   Ngày/Thời gian hoàn thành sự kiện   (DTM)   00668 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể bị bắt buộc hoặc không bắt buộc tùy thuộc 

vào đặc tả kỹ thuật do người dùng định nghĩa cho danh mục dùng chung được đưa ra, sự 

kiện danh mục dùng chung, đơn vị nhận. 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V27_CH02C_CodeTables.doc%23HL70180
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/V27_CH02C_CodeTables.doc%23HL70181
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70355
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8.5.3.4 MFA-4   MFN Trả về lỗi cấp độ bản ghi   (CWE)   00669 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ 

<Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ 
<Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ 

<Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID 
(DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> 

^ <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trạng thái của việc cập nhật theo yêu cầu. 

Bảng người dùng dịnh nghĩa, quy định cụ thể mỗi danh mục được cập nhật thông qua 

giao dịch này. 

Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0181 – MFN Trả về lỗi cấp độ bản ghi 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Tất cả các bảng sẽ có ít nhất hai giá 

trị mã trả về như sau: “S” đại diện cho thành công, “U” đại diện cho thất bại. 

8.5.3.5 MFA-5   Giá trị khóa chính - MFA   (Varies)   01308 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh duy nhất bản ghi của danh mục (đã 

được định danh trong phân đoạn MFI) để xác nhận trạng thái cập nhật (như đã được định 

nghĩa bởi trường dữ liệu MFN-4-Trả về lỗi cấp độ bản ghi). Loại dữ liệu của trường dữ 

liệu này được định nghĩa bằng giá trị của trường dữ liệu MFA-6-Loại dữ liệu – MFA, và 

có thể sử dụng bất kỳ định dạng loại dữ liệu HL7 đã được định nghĩa trong Bảng HL7 

0355 – Loại giá trị khóa chính trong Chương 2C, các bảng mã. Loại dữ liệu PL chỉ được 

sử dụng cho các giao dịch danh mục địa điểm (vị trí) 

Việc lặp lại của khóa chính cho phép định danh của thành phần dữ liệu đơn của 

bản ghi phức tạp dưới dạng một đối tượng của mã sự kiện cấp độ bản ghi. Tính năng này 

cho phép sử dụng giao thức Danh mục để hiệu chỉnh các thành phần dữ liệu đơn của các 

bản ghi phức tạp. Nếu trường dữ liệu này lặp lại, trường dữ liệu MFA-6-Loại giá  trị khóa 

chính – MFA cũng phải lặp lại (với cùng số lần lặp lại), và loại dữ liệu của mỗi lần lặp lại 

của trường dữ liệu MFA-5- Giá trị khóa chính – MFA được quy định cụ thể bằng việc lặp 

lại tương ứng của trường dữ liệu MFA-6-Loại giá trị - MFA. 

8.5.3.6 MFA-6   Kiểu giá trị khóa chính - MFA   (ID)   01320  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại dữ liệu HL7 của trường dữ liệu MFA-5-

Giá trị khóa chính – MFA. Các loại dữ liệu HL7 hợp lệ được liệt kê trong bảng HL7 0355 

– Loại giá trị khóa chính trong Chương 2C, các bảng mã. 
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8.6 CÁC VÍ DỤ PHỔ BIẾN VỀ DANH MỤC 

Các ví dụ sau đây mô tả phương pháp phổ biến cho việc cập nhật bảng danh mục 

HL7, bao gồm hai trường hợp sau: 

1) Trường hợp người dùng định nghĩa phân đoạn “Z”. Loại bản tin này được sử 

dụng khi các phân đoạn HL7 không tồn tại để mang tất cả thông tin bắt buộc 

của danh mục. Loại bản tin này cũng có thể được sử dụng trong tình huống các 

phân đoạn HL7 đã được định nghĩa, nhưng loại giao dịch chưa được HL7 định 

nghĩa. Tham khảo mục 8.4.3, “MFN/MFK – Thông báo danh mục – do người 

dùng định nghĩa (Sự kiện M14),” để biết thêm thông tin chi tiết về loại bản tin 

này. 

2) Trường hợp không sử dụng phân đoạn “Z” do người dùng định nghĩa. Loại bản 

tin này được sử dụng khi các phân đoạn HL7 đã được định nghĩa sẵn để mang 

tất cả thông tin bắt buộc của danh mục (trong trường hợp danh mục dùng 

chung ‘đơn giản’ chỉ chứa một khóa và giá trị chuỗi ký tự của khóa). Tham 

khảo mục 8.4.2, “MFN/MFK – Thông báo danh mục – chung (sự kiện M13),” 

để biết thêm thông tin chi tiết về loại bản tin này.  

Các ví dụ sau đây trình bày hai bản ghi đang được thêm mới vào Bảng người dùng 

định nghĩa 0006 – Tôn giáo (trong Chương 2C, các bảng mã)  

Lưu ý: Bảng phân đoạn “Z” do người dùng định nghĩa (“ZL7” trong ví dụ này) có thể 

được xây dựng bằng cách định nghĩa hai trường dữ liệu”: trường dữ liệu bảng nhập (có 

loại dữ liệu CWE) và trường dữ liệu hiển thị khóa chính theo thứ tự (trường dữ liệu số) 

như mô tả sau đây. 

8.6.1 ZL7 Phân đoạn (chỉ đề xuất cho ví dụ) 

Bảng thuộc tính HL7 – ZL7 – (chỉ đề xuất cho ví dụ)  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R    Giá trị khóa chính - ZL7 

2  3= NM R    Hiển thị-Sắp xếp-khóa 
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8.6.1.0 ZL7 Định nghĩa trường dữ liệu 

8.6.1.1 ZL7-1   Giá trị khóa chính - ZL7   (CWE) 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các giá trị của bảng HL7 cho định danh và 

chuỗi ký tự mã hóa theo định dạng loại dữ liệu CWE. 

8.6.1.2 ZL7-2   Hiển thị-Sắp xếp-Khóa   (NM) 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để quy định một trình tự không theo 

thứ tự bảng chữ cái cho các phiên bản trình diễn hoặc in ấn của một bảng tiêu chuẩn 

HL7. 

8.6.2 Bản tin MFN với chế độ xác nhận cơ bản 

8.6.2.1 Ví dụ về bản tin 

Hệ thống khởi tạo xây dựng bản tin MFN^M14. Trong ví dụ này, bản tin chứa các 

phân đoạn “Z” do người dùng định nghĩa. Bản tin sau đây được gửi đến hệ thống trả lời: 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200106290544||MFN^M14^MFN_Z99|MSGID001|P|2.8 

MFI|HL70006^RELIGION^HL70175||UPD|||AL 

MFE|MAD|6772331|200106290500|BUD^Buddhist^HL70006|CWE 

ZL7|BUD^Buddhist^HL70006|3 

MFE|MAD|6772332|200106290500|BOT^Buddhist: Other^HL70006|CWE 

ZL7|BOT^Buddhist: Other^HL70006|4 

Hệ thống trả lời nhận được bản tin và thực hiện tiến trình xác nhận, kiểm tra tính 

hợp lệ của bản tin. Trong ví dụ này, nó xác định bản tin vừa mới nhận được chấp nhận để 

xử lý. Bản tin MFK^M14 sau đây được xây dựng bởi hệ thống trả lời và được gửi đến hệ 

thống khởi tạo để cho biểu thị việc xác nhận bản tin MFN^M14: 

MSH|^~\&|HL7LAB|CH|HL7REG|UH|200106290545||MFK^M14^MFK_M01|MSGID99001|P|2.8 

MSA|AA|MSGID001 

MFI|HL70006^RELIGION^HL70175||UPD|||AL 

MFA|MAD|6772331|200106290545|S|BUD^Buddhist^HL70006|CWE 

MFA|MAD|6772332|200106290545|S|BOT^Buddhist: Other^HL70006|CWE 

Lưu ý rằng MSA-1-Mã xác nhận chứa ‘AA’ cho biết bản tin đã nhận và xử lý 

thành công. Giá trị này cũng có thể là giá trị ‘AE’ hoặc ‘AR’ để cho biết bản tin đã nhận 

nhưng không xử lý thành công. Trường dữ liệu MSA-2-ID điều khiển bản tin chứa giá trị 

từ trường dữ liệu MSH-10-Mã điều khiển bản tin của bản tin khởi tạo MFN^M14 

(MSGID001) để liên kết xác nhận trả lời cho bản tin khởi tạo. 
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8.6.3 Bản tin MFN với Xác nhận cấp độ ứng dụng ở chế độ nâng cao 

8.6.3.1 Ví dụ bản tin 

Hệ thống khởi tạo xây dựng một bản tin MFN^M13. Trong ví dụ này, bản tin 

không chứa các phân đoạn “Z” do người dùng định nghĩa. Bản tin sau đây được gửi đến 

hệ thống trả lời: 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200106290544||MFN^M13^MFN_M13|MSGID004|P|2.8||AL|

AL 

MFI|HL70006^RELIGION^HL70175||UPD|||AL 

MFE|MAD|6772333|200106290500|BUD^Buddhist^HL70006|CWE 

MFE|MAD|6772334|200106290500|BOT^Buddhist: Other^HL70006|CWE 

Hệ thống trả lời nhận bản tin và thực hiện tiến trình kiểm tra, xác nhận tính hợp lệ 

của bản tin. Trong ví dụ này, nó xác định bản tin vừa nhận được chấp nhận để xử lý. Vì 

trường dữ liệu MSH-15-Xác nhận chấp nhận của bản tin khởi tạo cho biết rõ một bản tin 

xác nhận chấp nhận bắt buộc có giá trị (‘AL’), bản tin ACK sau đây được tạo ra bởi hệ 

thống trả lời và gửi đến hệ thống khởi tạo để biểu thị xác nhận của bản tin MFN^M13: 

MSH|^~\&|HL7LAB|CH|HL7REG|UH|200106290545||ACK^M13^ACK|MSGID99004|P|2.8 

MSA|CA|MSGID004 

Lưu ý rằng trường dữ liệu MSA-1-Mã xác nhận chứa giá trị ‘CA’ để thông báo bản 

tin đã được nhận, xử lý và lưu trữ an toàn. Giá trị này cũng có thể là ‘CE’ hoặc ‘CR’ để 

cho biết bản tin đã được nhận nhưng không xử lý thành công. Trường dữ liệu MSA-2-ID 

điều khiển bản tin chứa giá trị từ trường dữ liệu MSH-10-ID điều khiển bản tin của bản 

tin khởi tạo MFN^M13 (MSGID004) để liên kết bản tin trả lời xác nhận cho bản tin khởi 

tạo. 

Hệ thống khởi tạo đã được trình bày trong ví dụ thông qua trường dữ liệu MSH-

16-Loại xác nhận ứng dụng bắt buộc có giá trị xác nhận cấp độ ứng dụng (‘AL’). Hệ 

thống trả lời sẽ xử lý bản tin MFN^M13, và gửi bản tin ACK đã trình bày ở trên đến hệ 

thống khởi tạo vào thời điểm sau đó. Khi tiến trình xử lý bản tin hoàn thành, xác nhận 

ứng dụng gửi được gửi đến hệ thống khởi tạo từ hệ thống trả lời để cho biết bản tin đã 

được xử lý. Hệ thống trả lời tạo bản tin xác nhận MFK^M13, và gửi nó đến hệ thống khởi 

tạo: 
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MSH|^~\&|HL7LAB|CH|HL7REG|UH|200106290550||MFK^M13^MFK_M13|MSGID99501|P|2.8||

AL| 

MSA|AA|MSGID004 

MFI|HL70006^RELIGION^HL70175||UPD|||AL 

MFA|MAD|6772333|200106290550|S|BUD^Buddhist^HL70006|CWE 

MFA|MAD|6772334|200106290550|S|BOT^Buddhist: Other^HL70006|CWE 

Lưu ý rằng trường dữ liệu MSA-1-Mã xác nhận chứa giá trị ‘AA’ cho biết bản tin 

đã được nhận và xử lý thành công. Giá trị này cũng có thể là ‘AE’ hoặc ‘AR’ để cho biết 

bản tin đã được nhận nhưng không xử lý thành công. Giá trị này áp dụng cho tất cả các 

phân đoạn MFA như sau. Trường dữ liệu MSA-2-ID điều khiển bản tin chứa giá trị từ 

trường dữ liệu MSH-10-ID điều khiển bản tin của bản tin khởi tạo MFN^M13 

(MSGID004) để liên kết bản tin xác nhận ứng dụng trả lời cho bản tin khởi tạo. 

Hệ thống khởi tạo nhận bản tin xác nhận ứng dụng từ hệ thống trả lời, và định 

dạng bản tin ACK để xác nhận nó. Bản tin sau đây được gửi đến hệ thống trả lời: 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200106290551||ACK^M13^ACK|MSGID445|P|2.8 

MSA|CA|MSGID99501 

Lưu ý rằng trường dữ liệu MSA-2-ID điều khiển bản tin chứa giá trị từ trường dữ 

liệu MSH-10-ID điều khiển bản tin của bản tin MFK^M13 vừa được nhận 

(MSGID99501), và không phải là giá trị của bản tin khởi tạo MFN^M13. 

8.7 DANH MỤC CÁN BỘ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ 

8.7.1 MFN/MFK – Bản tin danh mục cán bộ/nhân viên y tế (Sự kiện M02)  

Các phân đoạn Định danh cán bộ (STF), Nghề nghiệp chi tiết (PRA), đơn vị thuộc 

tổ chức nghề nghiệp (ORG), liên kết chuyên môn (AFF), Ngôn ngữ chi tiết (LAN), Đào 

tạo chi tiết (EDU), và Chứng nhận chi tiết (CER) có thể được sử dụng để truyền tải thông 

tin danh mục giữa các hệ thống. Phân đoạn STF cung cấp thông tin chung về nhân viên; 

các phân đoạn PRA, ORG, AFF, LAN, EDU, CER và NTE cung cấp thông tin chi tiết về 

một nhân viên. 

Khi các phân đoạn STF, PRA, ORG, AFF, LAN, EDU, CER và NTE được sử 

dụng trong bản tin MFN, định nghĩa tóm tắt như sau:  

MFN^M02^MFN_M02: Thông báo danh mục cho cán bộ/nhân viên y tế  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_STAFF   

  MFE Danh mục đưa vào  8 

  STF Định danh nhân viên  15 

  [{ PRA }] Nghề nghiệp chi tiết  15 

  [{ ORG }] Phân đoạn Đơn vị thuộc tổ chức nghề nghiệp  15 

  [{ AFF }] Liên kết chuyên môn  15 

  [{ LAN }] Ngôn ngữ chi tiết  15 

  [{ EDU }] Đào tạo chi tiết  15 

  [{ CER }] Chứng nhận chi tiết  15 

  [{ NTE }] Ghi chú và Ý kiến cho phân đoạn STF  2 

} --- kết thúc MF_STAFF   
 

MFK^M02^MFK_M01: Bản tin xác nhận danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 
 

Lưu ý: Giống như phiên bản 2.5, các phân đoạn PRA và ORG trong bản tin MFN^M02 

có khả năng lặp lại. HL7 không đưa ra ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa cho bản tin đầu tiên. 

Tham khảo mục 2.8.2 trong Chương 2. 
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8.7.2 Ví dụ: Bản tin MFN Danh mục Cán bộ và nhân viên y tế 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|200102280700||MFN^M02^MFN_M02|MSGID002|P|2.8|||AL|

NE 

MFI|PRA^Practitioner Master File^HL70175||UPD|||AL 

MFE|MAD|U2246|200102280700|PMF98123789182^^PLW|CWE 

STF|PMF98123789182^^PLW|U2246^^^PLW~444444444^^^USSSA^SS|Hippocrates^Harold^H^JR^

DR^M.D.|P|M|19511004|A|^ICU|^MED|^WPN^PH^^^555^5551003~^PRN^PH^^^955^5551003|

1003 Healthcare Drive ^^Ann Arbor^MI^^^H~4444 Healthcare Dr^^Ann 

Arbor^MI^^^O|19890125^&Level Seven Healthcare, 

Inc.&L01||PMF88123453334|74160.2326@COMPUSERV.COM|B 

PRA|PMF98123789182^^PLW|^Level Seven Healthcare|ST|I|OB/GYN^STATE BOARD OF 

OBSTETRICS AND 

GYNECOLOGY^C^19790123|1234887609^UPIN~1234987^CTY^MECOSTA~223987654^TA

X~1234987757^DEA~12394433879^MDD^CA|ADMIT&&ADT^MED&&L2^19941231~DISC

H&&ADT^MED&&L2^19941231| 

AFF|1|AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION|123 MAIN STREET^^OUR 

TOWN^CA^98765^USA^M |19900101| 

LAN|1|ESL^SPANISH^ISO639|1^READ^HL70403|1^EXCELLENT^HL70404| 

LAN|2|ESL^SPANISH^ISO639|2^WRITE^HL70403|2^GOOD^HL70404| 

LAN|3|FRE^FRENCH^ISO639|3^SPEAK^HL70403|3^FAIR^HL70404| 

EDU|1|BA|19810901^19850601||19850604|YALE UNIVERSITY^L|U^HL70402|456 

CONNECTICUT AVENUE^^NEW HAVEN^CO^87654^USA^M| 

EDU|2|MD|19850901^19890601||19890604|HARVARD MEDICAL SCHOOL^L |M^HL70402|123 

MASSACHUSETTS AVENUE^^CAMBRIDGE^MA^76543^USA^M| 

8.8 DANH MỤC DỊCH VỤ/KIỂM TRA/QUAN SÁT LÂM SÀNG 

8.8.1 Phương pháp chung của các danh mục Dịch vụ/Kiểm tra/Quan sát lâm 

sàng 

Những phân đoạn này định nghĩa định dạng cho thông tin chung về các quan sát 

lâm sàng hoặc dịch vụ chẩn đoán tạo ra và gửi cho “các máy trạm” của nó. Định dạng 

này có thể được sử dụng để gửi toàn bộ định nghĩa dịch vụ/kiểm tra/quan sát hoặc một 

vài quan sát, chẳng hạn như thủ thuật, kỹ thuật, hoặc thay đổi cách diễn giải. 

Trong khi chờ đợi tổ chức hướng đối tượng của phân đoạn trong những phiên bản 

tiêu chuẩn sau, các thuộc tính của các quan sát/nhóm xét nghiệm đã được phân nhóm 

trong 07 phân đoạn khác nhau:  

OM1 chứa các thuộc tính được áp dụng cho tất cả các quan sát lâm sàng 

OM2 áp dụng vào các quan sát lâm sàng có giá trị định dạng số 

OM3 áp dụng cho các quan sát lâm sàng có giá trị chuỗi ký tự hoặc mã hóa 
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OM4 áp dụng cho các quan sát lâm sàng hoặc nhóm xét nghiệm đòi hỏi các mẫu 

xét nghiệm 

OM5 chứa các thuộc tính của nhóm xét nghiệm, hoặc các bộ quan sát lâm sàng 

hoặc nhóm xét nghiệm khác 

OM6 chứa số lượng (quan sát theo một nghĩa chung nhất) được tính toán từ một 

hoặc nhiều quan sát lâm sàng.  

OM7 chứa các thuộc tính cơ bản bổ sung áp dụng cho định nghĩa của hầu hết các 

quan sát/dịch vụ.   

Vì vậy, định nghĩa đầy đủ của quan sát cận lâm sàng có giá trị định dạng số sẽ đòi 

hỏi sự xuất hiện của các phân đoạn OM1, OM2, và OM3. 

Trong các thảo luận sau đây, chúng ta sử dụng các phân đoạn Omx để tham chiếu 

đến một phân đoạn bất kỳ trong 07 phân đoạn định nghĩa quan sát cận lâm sàng. Những 

phân đoạn Omx được thiết kế “toàn diện” để chứa tất cả các thuộc tính của nhiều loại 

quan sát lâm sàng. Vì vậy, một trường dữ liệu được liệt kê trong phân đoạn cụ thể không 

nhất thiết phải bao gồm toàn bộ thông tin về các hạng mục theo định nghĩa. Nhiều trường 

dữ liệu sẽ áp dụng cho một vài thuật ngữ; một số khác sẽ không tham gia. Một nhà sản 

xuất quan sát lâm sàng có thể lựa chọn công bố một bộ các trường dữ liệu; nhà sản xuất 

khác có thể lựa chọn công bố một bộ các trường dữ liệu khác, tuân thủ các yêu cầu của 

“khách hàng” của nhà sản xuất đó. 

Hầu hết trường dữ liệu của loại dữ liệu TX trong những phân đoạn này được dự 

định để mang thông tin thường xuất hiện trong hướng dẫn sử dụng của dịch vụ chẩn 

đoán. Những trường dữ liệu này sẽ mô tả phương thức dữ liệu được diễn giải cho việc sử 

dụng, và không dự định để máy tính xử lý. 

Lưu ý rằng độ lớn của một ca điều trị cũng có thể được coi như là một quan sát, và 

có thể được biểu diễn dưới dạng một quan sát trong các phân đoạn  này. Nhiều ví dụ đã 

tồn tại. Khi một xét nghiệm khí trong máu được chuyển đi, dịch vụ được yêu cầu thường 

là truyền một lượng khí O2 (điều trị) để thu nhận. (Trong việc truyền điện tử, dịch vụ sẽ 

gửi thông tin này theo phân đoạn OBX, cùng với chỉ định xét nghiệm điện tử.) Khi các 

cấp độ máu được đưa ra, khối lượng và thời gian của liều lượng sau cùng được bao gồm 

đưới dạng quan sát theo dịch vụ yêu cầu. Hệ thống quản lý Dược thông thường sẽ gửi đến 

hệ thống hồ sơ bệnh án liều lượng trung bình hàng ngày thuốc cấp phát cho mỗi bệnh 

nhân ngoại trú. Trong tình huống này, khối lượng điều trị sẽ là các quan sát cho hệ thống 

nhận và sẽ được truyền đi dưới dạng các phân đoạn OBX. Khi nhận được, chúng sẽ được 
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xử lý giống như các quan sát khác. Một hệ thống hồ sơ bệnh án có thể tạo ra, ví dụ, một 

bảng đồ thị của các kết quả xét nghiệm, hoặc các kết quả xét nghiệm cùng với điều trị 

tương ứng. 

8.8.2 MFN/MFK – Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát [đã thu hồi] (Sự 

kiện M03) 

Đã bị thu thu hồi trong phiên bản 2.7 và phiên bản sau; tham khảo các bản tin 

danh mục như sau (các sự kiện M08, M09, M10, M11 và M12). 

8.8.3 MFN/MFK – Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát (định dang số) (Sự 

kiện M08) 

MFN^M08^MFN_M08: Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát (định dang số)  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_TEST_NUMERIC   

  MFE Danh mục nhập  8 

  OM1 
Phân đoạn chung (các trường dữ liệu áp dụng cho 

hầu hết các quan sát) 
 8 

  [{ PRT }] Đối tượng tham gia  4 

  [ OM2 ] Phân đoạn Quan sát định dạng số  8 

  [ OM3 ] Phân đoạn nhóm dịch vụ/kiểm tra/quan sát  8 

  [{OM4}] Các quan sát yêu cầu mẫu xét nghiệm  8 

} --- kết thúc MF_TEST_NUMERIC   

 

MFK^M08^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 
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Lưu ý: bản tin MFK được sử dụng cho một xác nhận ứng dụng ở chế độ xác nhận cơ bản 

hoặc nâng cao 

Lưu ý: Trường dữ liệu MFI-1- Định danh danh mục = OMA cho các quan sát định dạng 

số 

Lưu ý: Định nghĩa dịch vụ/kiểm tra/quan sát có thể có cả hai phân đoạn OM2 (định dạng 

số) và OM3 (chủng loại) trong trường hợp giá trị có thể là số và/hoặc phân nhóm. 

8.8.4 MFN/MFK – Thông báo danh mục – kiểm tra/quan sát (chủng loại) (Sự 

kiện M09) 

MFN^M09^MFN_M09: Thông báo danh mục – Kiểm tra/Quan sát (chủng loại)  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_TEST_CATEGORICAL   

  MFE Danh mục nhập  8 

  OM1 
Phân đoạn chung (các trường dữ liệu áp dụng cho 

hầu hết các quan sát) 
 8 

  [{ PRT }] Đối tượng tham gia  7 

  [ --- bắt đầu MF_TEST_CAT_DETAIL   

    OM3 Phân đoạn chủng loại dịch vụ/kiểm tra/quan sát  8 

    [{ OM4 }] Các quan sát đòi hỏi mẫu xét nghiệm  8 

  ] --- kết thúc MF_TEST_CAT_DETAIL   

} --- kết thúc MF_TEST_CATEGORICAL   
 

MFK^M09^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 
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Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho một bản tin xác nhận ứng dụng trong chế độ xác 

nhận cơ bản hoặc nâng cao. 

Lưu ý: Trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh mục = OMB cho các quan sát theo chủng 

loại. 

8.8.5 MFN/MFK – Thông báo danh mục – Các nhóm Kiểm tra/Quan sát (Sự 

kiện M10) 

MFN^M10^MFN_M10: Thông báo danh mục – Các nhóm Kiểm tra/Quan sát 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_TEST_BATTERIES   

  MFE Danh mục nhập  8 

  OM1 
Phân đoạn chung (Các trường dữ liệu áp dụng cho 

hầu hết các quan sát) 
 8 

  [{ PRT }] Đối tượng tham gia  4 

  [ --- bắt đầu MF_TEST_BATT_DETAIL   

    OM5 Các nhóm quan sát  8 

    [{ OM4 }] Các quan sát đòi hỏi các mẫu xét nghiệm  8 

  ] --- kết thúc MF_TEST_BATT_DETAIL   

} --- kết thúc MF_TEST_BATTERIES   
 

MFK^M10^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 

Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho một bản tin xác nhận ứng dụng trong chế độ xác 

nhận cơ bản hoặc nâng cao. 
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Lưu ý: Trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh mục = OMC cho các nhóm quan sát 

8.8.6 MFN/MFK – Thông báo danh mục – Kiểm tra/Các quan sát tính toán (Sự 

kiện M11) 

MFN^M11^MFN_M11: Thông báo danh mục – Kiểm tra/Các quan sát tính toán  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Chươn

g 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_TEST_CALCULATED   

  MFE Danh mục nhập  8 

  OM1 
Phân đoạn chung (các trường dữ liệu áp dụng cho 

hầu hết các quan sát) 
 8 

  [{ PRT }] Đối tượng tham gia  4 

  [ --- bắt đầu MF_TEST_CALC_DETAIL   

    OM6 Các quan sát được tính toán từ các quan sát khác  8 

    OM2 Phân đoạn Quan sát định dạng số  8 

  ] --- kết thúc MF_TEST_CALC_DETAIL   

} --- kết thúc MF_TEST_CALCULATED   
 

MFK^M11^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 

Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho một bản tin xác nhận ứng dụng ở chế độ xác 

nhận cơ bản hoặc nâng cao. 

Lưu ý: Trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh mục = OMD cho các quan sát tính toán. 
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8.8.7 MFN/MFK – Thông báo danh mục – Các thuộc tính Quan sát/Dịch vụ cơ 

bản bổ sung (Sự kiện M12) 

MFN^M12^MFN_M12: Thông báo danh mục – Các thuộc tính quan 

sát/Dịch vụ cơ bản bổ sung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_OBS_ATTRIBUTES   

  MFE Danh mục nhập  8 

  OM1 
Phân đoạn chung (Các trường dữ liệu áp dụng cho 

hầu hết các quan sát) 
 8 

  [{ PRT }] Đối tượng tham gia  4 

  [ --- bắt đầu MF_OBS_OTHER_ATTRIBUTES   

    OM7 Các thuộc tính Quan sát/Dịch vụ cơ bản khác  8 

    [{ PRT }] Đối tượng tham gia  4 

  ] --- kết thúc MF_OBS_OTHER_ATTRIBUTES   

} --- kết thúc MF_OBS_ATTRIBUTES   
 

MFK^M12^MFK_M01: Xác nhận ứng dụng danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 

Lưu ý: Bản tin MFK được sử dụng cho một bản tin xác nhận ứng dụng ở chế độ xác 

nhận cơ bản hoặc nâng cao. 

Lưu ý: Trường dữ liệu MFI-1-Định danh danh mục = OME cho các thuộc tính Quan 

sát/Dịch vụ cơ bản bổ sung. 
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8.8.8 OM1 - Phân đoạn chung (các trường dữ liệu áp dụng cho hầu hết các quan 

sát) 

Nhà quản lý kỹ thuật đối với Phân đoạn OM1 có chuyên môn về hạ tầng và hệ 

thống thông tin. 

Phân đoạn chứa các thuộc tính áp dụng vào định nghĩa của hầu hết các quan sát. 

Phân đoạn này cũng chứa các thuộc tính trường dữ liệu quy định những phân đoạn bổ 

sung có thể được định nghĩa cho quan sát này. 

Bảng thuộc tính HL7 - OM1 - Phân đoạn chung 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  4= NM R   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 

nghiệm/Quan sát 

2   CWE R  9999 00587 
ID Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát của nhà 

sản xuất 

3 2..3  ID O Y 0125 00588 Các kiểu dữ liệu được phép 

4 1..1  ID R  0136 00589 Mẫu xét nghiệm được yêu cầu 

5   CWE R  9999 00590 ID nhà sản xuất 

6  200# TX O   00591 Mô tả quan sát 

7   CWE O Y 9999 00592 
Các ID Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát khác 

dành cho Quan sát 

8  200# ST B Y  00593 Các tên gọi khác 

9  30# ST O   00594 
Tên gọi báo cáo được ưa thích dành cho 

Quan sát 

10 1..8  ST O   00595 
Tên gọi ngắn hoặc gợi nhớ được ưa thích 

dành cho Quan sát 

11  200= ST O   00596 
Tên gọi dài được ưa thích dành cho Quan 

sát 

12 1..1  ID O  0136 00597 Khả năng chỉ định 

13   CWE O Y 9999 00598 
Định danh của Thiết bị được sử dụng cho 

nghiên cứu này 

14   CWE O Y 9999 00599 Đại diện mã hóa của phương pháp 

15 1..1  ID O  0136 00600 
Chỉ số thiết bị cầm tay (thiết bị có thể di 

chuyển được) 

16   CWE B Y 9999 00601 Bộ phận/Khoa thực hiện Quan sát 

17   XTN B   00602 Số điện thoại của Bộ phận 

18 1..1  CWE R  0174 00603 
Bản chất tự nhiên của Dịch vụ/Xét 

nghiệm/Quan sát 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

19   CWE O  9999 00604 Tiêu đề con của báo cáo 

20  20= ST O   00605 Báo cáo hiển thị chỉ định 

21   DTM O   00606 
Mốc ngày/Thời gian của bất kỳ thay đổi 

trong Định nghĩa đối với Quan sát 

22   DTM O   00607 
Ngày/Thời gian có hiệu lực của Việc thay 

đổi 

23   NM O   00608 Thời gian Quay lại thông thường 

24   NM O   00609 Thời gian xử lý 

25 1..1  ID O Y 0168 00610 Mức độ ưu tiên của xử lý 

26 1..1  ID O  0169 00611 Báo cáo mức độ ưu tiên 

27   CWE B Y 9999 00612 
Địa điểm bên ngoài nơi mà Quan sát có thể 

được thực hiện 

28   XAD B Y  00613 Địa chỉ của địa điểm bên ngoài 

29   XTN B   00614 Số điện thoại của địa điểm bên ngoài 

30   CWE O  0177 00615 Mã bảo mật (mức độ mật) 

31   CWE O Y 9999 00616 
Các Quan sát bắt buộc để diễn giải Quan 

sát này 

32   TX O   00617 Diễn giải của Quan sát 

33   CWE O Y 9999 00618 Các chống chỉ định của Quan sát 

34   CWE O Y 9999 00619 Phản ứng các Xét nghiệm/Quan sát 

35   TX O Y  00620 
Các Quy tắc kích hoạt Phản ứng Xét 

nghiệm  

36   CWE O Y 9999 00621 Bản tin được đóng gói cố định 

37  200= TX O Y  00622 Người bệnh chuẩn bị 

38   CWE O  9999 00623 Thủ tục thuốc 

39  200= TX O   00624 Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Quan sát 

40  60= ST O Y  00625 
Kế hoạch thực hiện Dịch vụ/Xét 

nghiệm/Quan sát 

41   TX O   00626 Mô tả các phương pháp xét nghiệm 

42   CWE O  0254 00937 Loại của Số lượng được Quan sát 

43   CWE O  0255 00938 Khoảng Vs Điểm 

44  200= TX O  
0256/ 

0257 
00939 Thông tin thách thức/khó khăn 

45   CWE O  0258 00940 Mối quan hệ bổ nghĩa 

46   CWE O  9999 00941 Vùng giải phẫu mục tiêu của Xét nghiệm  

47   CWE O  0910 00942 Phương thức của việc đo lường hình ảnh 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

48 1..1  ID O  0919 03310 Xét nghiệm dành riêng 

49 2..3  ID O  0074 00257 ID bộ phận dịch vụ chẩn đoán 

50   CWE O  0446 01539 Mã phân loại 

51 200  ST O Y  03399 Các tên gọi khác 

8.8.8.1 OM1-1   Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát   (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phân đoạn OM1 đầu tiên trong bản tin và 

được mô tả dưới dạng số thứ tự 1, 2, v.v. 

8.8.8.2 OM1-2   ID Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát của nhà sản xuất  (CWE)   00587 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh thông thường hoặc ưa thích của 

nhà sản xuất về kiểm tra hoặc quan sát. Trường dữ liệu này chỉ nên chứa ba thành phần 

dữ liệu: <ID code>^<service text name/description>^<source list of code>. Tất cả các 

thành phần dữ liệu này nên có giá trị (không rỗng) 

8.8.8.3 OM1-3   Các kiểu dữ liệu được cho phép   (ID)   00588 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các loại dữ liệu được phép sử dụng cho quan 

sát này. Các mã cũng giống như đã liệt kê trong phân đoạn OBX (quan sát có thể được 

đưa ra trong các tình huống khác nhau, được lưu giữ trong các loại dữ liệu khác nhau). 

Thật vậy, trong các trường hợp hữu hạn, một quan sát có thể bao gồm một hoặc nhiều 

phân mảnh của các loại dữ liệu khác nhau. Khi một quan sát có thể có nhiều hơn một loại 

dữ liệu, VD: mã hóa (CWE) và số (NM), các loại dữ liệu được phép nên được phân biệt 

bởi các ký tự ngăn cách. Tham khảo Bảng HL7 0125 – Loại giá trị trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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8.8.8.4 OM1-4   Mẫu xét nghiệm bắt buộc   (ID)   00589 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa cờ trạng thái cho biết không hoặc ít nhất một 

mẫu xét nghiệm bắt buộc hiện diện đối với dịch vụ/kiểm tra/quan sát. Tham khảo bảng 

HL7 0136 – Chỉ số Có/Không đã được định nghĩa trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị hợp lệ.  

Y  một hoặc nhiều mẫu xét nghiệm bắt buộc hiện diện để đạt được quan sát 

N  không bắt buộc mẫu xét nghiệm hiện diện 

Khi một mẫu xét nghiệm bắt buộc hiện diện, phân đoạn OM4 sẽ xuất hiện để 

mang thông tin mẫu xét nghiệm (một phân đoạn cho một mẫu xét nghiệm bắt buộc). 

8.8.8.5 OM1-5   ID nhà sản xuất   (CWE)   00590 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh duy nhất dịch vụ thực hiện quan sát 

được trình bày trong phân đoạn này. Trường dữ liệu này nên chứa thành phần dữ liệu: mã 

định danh, tên của nhà sản xuất, và định danh của hệ thống mã hóa (VD, 323-5678^ 

Acme Special Lab^MC). Định danh của hệ thống mã hóa thông thường sẽ là MC (số 

người cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế hoặc là các mã HIBCC do người dùng dịnh nghĩa) 

tại Hoa Kỳ. Mỗi quốc gia có thể quy định hệ thống mã hóa ưa thích và định nghĩa ID hệ 

thống mã hóa. 

Lưu ý rằng tầm rộng (phạm vi) của việc xử lý hoặc việc thiết lập trên máy móc 

(thiết bị), chẳng hạn như máy thở, có thể liên quan (ảnh hưởng) đến một quan sát. Vì vậy, 

Dược, chăm sóc hô hấp, điều dưỡng có thể là các nhà tạo ra các quan sát này. 

8.8.8.6 OM1-6   Mô tả Quan sát   (TX)   00591 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đoạn văn mô tả quan sát 
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8.8.8.7 OM1-7   Các ID Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát khác đối với Quan sát   

(CWE)   00592 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tất cả các biệt danh mã/định danh cho quan 

sát. Nếu nhiều hơn một biệt danh mã cần được quy định bao gồm nhiều bộ ba thành phần 

dữ liệu được đưa vào theo định dạng CWE (<code 1>^<name 1>^<code system 1>), có 

thể được sử dụng và được phân biệt bằng các ký tự ngăn cách lặp lại. Một quan sát có thể 

có nhiều tên/mã được áp dụng (VD, ICD, ACR-NEMA, SNOMED, và READ). Chúng 

tôi khuyến khích áp dụng nhiều mã khác nhau có thể để trợ giúp việc ánh xạ các thuật 

ngữ giữa các hệ thống mã hóa khác nhau. Tất cả các thành phần dữ liệu của mỗi bộ ba 

thành phần dữ liệu nêu trên nên có giá trị (không rỗng) (đó là, mã, tên và ID hệ thống mã 

hóa bắt buộc hiện diện trong loại dữ liệu CWE) 

Bởi vì kích thước (liều lượng) của việc điều trị cũng có thể là một quan sát, các mã 

định danh các việc điều trị (VD, NDC, ICCS) cũng có thể được chứa trong trường dữ liệu 

này 

Lưu ý: Trong trường dữ liệu, các tên trong loại dữ liệu CWE là bắt buộc 

8.8.8.8 OM1-8   Các tên gọi khác (được nhận biết bởi nhà sản xuất của quan sát)    

(ST)   00593 

Lưu ý: Trường dữ liệu này đã bị loại bỏ và duy trì cho việc tương thích ngược của 

phiên bản 2.8. Tham khảo trường dữ liệu OM1-51. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa bất kỳ biệt danh xét nghiệm hoặc tên đồng 

nghĩa trong trường hợp chỉ định dịch vụ. Những tên này là tên thay thế, không liên quan 

đến hệ thống mã hóa cụ thể, bởi nhóm, xét nghiệm (kiểm tra), hoặc quan sát (VD, đo 

lường, xét nghiệm, nghiên cứu chẩn đoán, điều trị, vv.) được cung cấp cho người sử dụng 

trên hệ thống. Nhiều tên gọi trong danh sách được phân biệt bằng các ký tự ngăn cách lặp 

lại. 
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8.8.8.9 OM1-9   Tên gọi báo cáo được ưa thích đối với Quan sát  (ST)   00594 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên gọi ưa thích để báo cáo quan sát hoặc 

nhóm xét nghiệm. Tên gọi có thể có độ dài tối đa đến 30 ký tự (bao gồm cả khoảng 

trắng). Đây là tên gọi ưa thích cho các báo cáo dạng cột có quy định kích thước tối đa. 

8.8.8.10 OM1-10   Tên gọi ngắn hoặc gợi nhớ được ưa thích dành cho Quan sát 

(ST)   00595 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên gọi có thể được sử dụng trong các báo 

cáo có giới hạn về khoảng không gian (VD, các nhãn (tên gọi) mẫu xét nghiệm) để xác 

định quan sát nhằm tạo thuận lợi cho người đọc. Độ dài tối đa của tên gọi là 8 ký tự. 

8.8.8.11 OM1-11   Tên gọi dài được ưa thích dành cho Quan sát   (ST)   00596 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên gọi đầy đủ của quan sát hoặc nhóm xét 

nghiệm. Nó có thể chứa tên nhiều tên gọi (không viết tắt) và có độ dài tối đa là 200 ký tự. 

Tên gọi này nên là tên khoa học chính xác. 

8.8.8.12 OM1-12   Có khả năng chỉ định   (ID)   00597 

Định nghĩa: Trường dữ liệu cho biết không hoặc có mã chỉ định dịch vụ/xét 

nghiệm/quan sát. Tham khảo bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/không trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y  mã chỉ định dịch vụ /xét nghiệm/quan sát 

N  không thể chỉ định dịch vụ/xét nghiệm/quan sát. 

Ví dụ, đếm phân loại tế bào máu thông thường là một chỉ định “xét nghiệm,” 

MCV, được chứa trong việc đếm phân loại, thông thường không là chỉ định độc lập. 

8.8.8.13 OM1-13   Định danh của Thiết bị được sử dụng để thực hiện nghiên cứu 

này  (CWE)   00598 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Khi ứng dụng, trường dữ liệu này định danh dụng cụ hoặc thiết bị 

được sử dụng để thực hiện quan sát hoặc nhóm xét nghiệm. Ví dụ các dụng cụ tự động 
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trong phòng xét nghiệm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh và số lượng mô hình trong X-

Quang, và máy đo huyết áp tự động tại khoa/phòng. Dụng cụ được quy định như là một 

mục nhập mã hóa có thể được quy định cụ thể dưới dạng các mã. Ban đầu, chúng tôi 

mong muốn rằng hầu hết thông tin về các thiết bị sẽ được truyền đi dưới dạng chuỗi văn 

bản trong thành phần dữ liệu thứ hai của định danh CWE. Nếu nhiều hơn một loại thiết bị 

được sử dụng, tất cả chúng phải được liệt kê, được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp 

lại. 

8.8.8.14 OM1-14  Đại diện mã hóa của phương pháp  (CWE)   00599 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các phương pháp được sử dụng thực hiện 

quan sát và nên được ghi lại theo định dạng mà máy tính có thể hiểu được (mã hóa). 

Trường dữ liệu này nên khai báo các phương pháp tương tự báo cáo tường thuật trong 

trường dữ liệu sau đây. Nhiều hơn một phương pháp có thể được liệt kê trong trường hợp 

chúng chỉ mang lại các kết quả hoàn toàn giống hệt nhau về mặt lâm sàng. Mỗi phương 

pháp phải được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại. 

8.8.8.15 OM1-15  Chỉ số của thiết bị có thể di chuyển được  (ID)   00600 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết có hoặc không có thiết bị di động có thể 

được đưa vào sử dụng cho dịch vụ/xét nghiệm/quan sát. Tham khảo bảng HL7 0136 – 

Chỉ số Có/không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y  thu được quan sát với thiết bị cầm tay mang đến bên cạnh bệnh nhân 

N  Bệnh nhân hoặc mẫu xét nghiệm phải được mang đến chỗ đặt thiết bị (thiết 

bị cố định) 
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8.8.8.16 OM1-16  Khoa/Bộ phận thực hiện Quan sát  (CWE)   00601 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Lưu ý: Trường dữ liệu này không được chấp nhận và được duy trì cho việc tương 

thích ngược với các phiên bản trước phiên bản 2.8. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho phép việc sắp xếp thứ tự và giá trị quan sát 

bằng cách cung cấp toàn bộ/một phần của dịch vụ. Nó cung cấp “nguồn liên quan” để báo 

cáo khi có yêu cầu. Chuỗi văn bản có thể được sử dụng thay cho các mã số, nhưng trong 

trường hợp đó, chúng nên được lưu giữ trong “thành phần dữ liệu” thứ hai của trường dữ 

liệu để phân biệt chúng từ các mã số tiêu chuẩn. Nhiều mã số trong trường dữ liệu này 

được ngăn cách bởi ký tự ngăn cách lặp lại. 

8.8.8.17 OM1-17  Số điện thoại của Bộ phận (XTN)   00602 

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 con 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 con 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)> 
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Thành phần con cho Định danh viễn thông chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Lưu ý: Trường dữ liệu này không được thừa nhận và được duy trì cho việc tương 

thích ngược với các phiên bản trước phiên bản 2.8 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại để gọi các bên có trách nhiệm 

trong mục này nhằm yêu cầu các kết quả hoặc lời khuyên/tư vấn về việc sử dụng xét 

nghiệm này. 

8.8.8.18 OM1-18  Bản chất tự nhiên của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát  (CWE)   

00603 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mục nhập định nghĩa của định danh một 

nhóm xét nghiệm, toàn bộ phương pháp chức năng hoặc nghiên cứu, giá trị xét nghiệm 

đơn (Quan sát), nhiều nhóm xét nghiệm hoặc phương pháp chức năng dưới dạng một đơn 

vị có thứ tự (hồ sơ cấu hình), hoặc một giá trị xét nghiệm đơn (quan sát) được tính toán từ 

các quan sát độc lập khác. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0174 – Bản chất của 

Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.8.8.19 OM1-19  Tiêu đề con của báo cáo  (CWE)   00604 

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 chuỗi ký tự tùy ý (không bắt buộc) định 

nghĩa tiêu đề ưa thích mà quan sát nên được liệt kê theo danh sách hiển thị. Ví dụ, nếu xét 

nghiệm là hemoglobin (huyết sắc tố), chuỗi ký tự này có thể là “Complete blood count – 

Đếm toàn bộ tế bào máu”. Nó được trình bày dưới dạng một loại dữ liệu mã hóa để một 

nhóm xét nghiệm có thể được gắn tiêu đề. Chỉ một phần mô tả của chuỗi ký tự có thể 
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được chứa trong tiêu đề phụ không có mã kết hợp. Khi một chuỗi các quan sát được hiển 

thị theo trình tự sắp xếp được đưa ra ở bên dưới, tiêu đề phụ mà nhóm các quan sát này 

được trình bày bất cứ khi nào tiêu đề phụ thay đổi. 

8.8.8.20 OM1-20  Báo cáo hiển thị chỉ định  (ST)   00605 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chuỗi ký tự tùy ý định nghĩa trình tự sắp xếp 

mà trong đó quan sát này được trình bày theo dạng báo cáo tiêu chuẩn hoặc màn hình 

hiển thị có chứa nhiều quan sát. 

8.8.8.21 OM1-21  Mốc Ngày/Thời gian của bất kỳ thay đổi trong Định nghĩa dành 

cho Quan sát  (DTM)   00606 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian cuối cùng của sự thay đổi 

bất cứ trường dữ liệu nào đã được thực hiện trong các bản ghi tương ứng với phân đoạn 

OM1. 

8.8.8.22 OM1-22  Ngày/Thời gian có hiệu lực của Việc thay đổi  (DTM)   00607 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian của lần chỉnh sửa sau cùng 

trong quy trình xét nghiệm cho ra kết quả xét nghiệm lần trước không tương thích với kết 

quả mới, VD, lần cuối cùng khoảng tham chiếu hoặc các đơn vị thay đổi đối với xét 

nghiệm/quan sát định dạng số. 

Chúng tôi đề nghị rằng các nhà sản xuất quan sát không bao giờ sử dụng các ID 

quan sát giống nhau khi các phương pháp đo lường thay đổi trong cách như vậy mà kết 

quả tạo ra theo quy trình mới là khác nhau về mặt lâm sàng từ những kết quả được tạo ra 

với quy trình cũ. Thay vào đó, nhà sản xuất phải cố gắng điều chỉnh phương pháp mới để 

giá trị của nó là hoàn toàn giống hệt nhau về mặt lâm sàng. Từ thất bại đó, ta nên tạo ra 

một ID quan sát mới cho các quan sát được tạo ra theo quy trình mới. 

Trong một vài trường hợp hiếm hoi khi một sự thay đổi phương pháp xảy ra và 

không thuộc vào một trong hai tùy chọn ở trên là khả thi, trường dữ liệu này sẽ được sử 

dụng để truyền đưa ngày/thời gian tác động của phương pháp mới. Hệ thống nhận sẽ cho 

rằng bất kỳ giá trị nào thu được thông qua ID quan sát này là thuộc phương pháp mới sau 

ngày này và thực hiện những bước thích hợp để phân biệt kết quả quan sát cũ với kết quả 

của các quan sát mới. 

Số này cung cấp một phương tiện của việc truyền tải với dịch vụ quan sát khi 

chúng có các câu hỏi về các quan sát hoặc kết quả cụ thể. 
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8.8.8.23 OM1-23  Thời gian quay trở lại thông thường  (NM)   00608 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời gian xử lý thông thường cho một xét 

nghiệm/quan sát đơn lẻ. Trường dữ liệu này cho biết thời gian từ khi chuyển mẫu xét 

nghiệm hoặc vận chuyển bệnh nhân đến dịch vụ chẩn đoán và hoàn thành dịch vụ. Nó 

bao gồm cả thời gian chờ thông thường. Đơn vị đo lường là phút. 

8.8.8.24 OM1-24  Thời gian xử lý  (NM)   00609 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian thông thường (theo phút) 

từ lúc bắt đầu một tiến trình xét nghiệm đến lúc hoàn thành xét nghiệm 

8.8.8.25 OM1-25  Mức độ ưu tiên xử lý  (ID)   00610 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một hoặc nhiều mức độ ưu tiên để thực hiện 

quan sát hoặc xét nghiệm. Đây là mức độ ưu tiên mà có thể được chứa trong trường dữ 

liệu TQ1-9-Mức độ ưu tiên. Nhiều cấp độ ưu tiên có thể được đưa ra, được phân biệt 

bằng ký tự ngăn cách lặp lại. Ví dụ, S~A~R~P~T cho biết rằng xét nghiệm có thể được 

chỉ định bằng việc sử dụng các mã S, A, R, P, hoặc T. Tham khảo Bảng HL7 0168 – Mức 

độ ưu tiên của tiến trình xử lý trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Đối với các xét nghiệm đòi hỏi có mẫu xét nghiệm, mức độ ưu tiên để thu được 

mẫu xét nghiệm được ghi lại trong trường dữ liệu OM4-13-Mức độ ưu tiên mẫu xét 

nghiệm. 

8.8.8.26 OM1-26 Mức độ ưu tiên của báo cáo  (ID)   00611 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mức độ ưu tiên để báo cáo các kết quả 

xét nghiệm khi người dùng được yêu cầu xác định mức độ ưu tiên của việc báo cáo độc 

lập với mức độ ưu tiên của việc xử lý. Tham khảo Bảng HL7 0169 – Mức độ ưu tiên của 

việc báo cáo trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ . 

8.8.8.27 OM1-27  Các địa điểm bên ngoài nơi mà Quan sát có thể được thực hiện  

(CWE)   00612 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Lưu ý: Trường dữ liệu này không được chấp nhận và được duy trì cho việc tương 

thích ngược với các phiên bản trước phiên bản 2.8. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của dịch vụ bên ngoài thực hiện 

quan sát. Định dạng của trường dữ liệu CWE sử dụng ID nhà sản xuất (như đã định nghĩa 

tại trường dữ liệu OM1-5-ID nhà sản xuất) và tên gọi của dịch vụ được ngăn cách bằng 

ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’. Ví dụ, ...|39221^ACME lab^MC|... nếu nhiều 

dịch vụ được sử dụng, chúng nên được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 

8.8.8.28 OM1-28  Địa chỉ của các địa điểm bên ngoài  (XAD)   00613 

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

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

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

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

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con đối với mã Quận/xứ đạo (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với vùng 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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

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

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

Lưu ý: Trường dữ liệu này không được chấp nhận và được duy trì cho việc tương 

thích ngược với các phiên bản trước phiên bản 2.8. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của các dịch vụ bên ngoài đã được 

liệt kê trong trường dữ liệu OM1-28-Địa chỉ của cơ sở bên ngoài nơi mà thực hiện quan 

sát. Nếu nhiều dịch vụ được ghi lại trong trường dữ liệu đó, địa chỉ của chúng nên được 

ngăn cách bởi ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’, và địa chỉ nên được trình bày theo cùng thứ tự 

với các dịch vụ đã trình bày trong danh sách trước đó. 

8.8.8.29 OM1-29 Số điện thoại của Địa điểm bên ngoài  (XTN)   00614  

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Lưu ý: Trường dữ liệu này không được chấp nhận và được duy trì cho việc tương 

thích ngược với các phiên bản trước phiên bản 2.8 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của cơ sở bên ngoài. 

8.8.8.30 OM1-30 Mã mức độ bảo mật  (CWE)   00615 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa cấp độ của việc bảo vệ bí mật đặc biệt nên 

được áp dụng cho quan sát. Ví dụ, một kiểm soát chặt chẽ có thể được áp dụng cho một 

xét nghiệm HIV thay vì cho xét nghiệm CBC (đếm tế bào máu). Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0177-Mã bảo mật trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.8.8.31 OM1-31 Các Quan sát bắt buộc để diễn giải Quan sát này  (CWE)   00616 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách của các biến thông số mà dịch vụ 

chẩn đoán cần phải diễn giải các kết quả của nghiên cứu đã được chỉ định. Các quan sát 

quy định ở đây nên được gửi đến dịch vụ chẩn đoán theo phân đoạn OBX cùng với phân 

đoạn chỉ định (OBR). Ngăn cách nhiều hạng mục bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’.  
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8.8.8.32 OM1-32  Diễn giải của các Quan sát (TX)   00617 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin lâm sàng về việc diễn giải các kết 

quả xét nghiệm. Ví dụ là các điều kiện (thuốc) có thể là nguyên nhân gây ra sự bất 

thường giả lập, và thông tin về độ nhạy cảm và tính đặc trưng của xét nghiệm phục vụ 

cho chẩn đoán. 

8.8.8.33 OM1-33  Các chống chỉ định với Quan sát  (CWE)   00618 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chẩn đoán hoặc vấn đề mà xét nghiệm là 

chống chỉ định hoặc mối nguy hại có thể (VD, máy tạo nhịp tim, mang thai, tiểu đường). 

Ví dụ, nếu xét nghiệm được xác định trong phân đoạn OM1 là chẩn đoán hình ảnh X-

quang ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang, trường dữ liệu này sẽ chứa các cảnh 

báo về việc sử dụng phương tiện tương phản trong bệnh tiểu đường. Các chẩn đoán 

chống chỉ định nên được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 

Hầu hết các quy tắc chống chỉ định sẽ được truyền đi dưới dạng chuỗi văn bản tùy 

ý. Trong trường hợp đó, nội dung chủ yếu nhằm cung cấp thông tin để con người có thể 

đọc được. Tuy nhiên, việc thay thế các quy tắc chống chỉ định mà máy tính hiểu được 

cũng tồn tại song song. Quy tắc có thể được định nghĩa theo định dạng Arden Syntax 

(ASTM 1460-1992) mà đã có cú pháp để định nghĩa các biểu thức đại số và phương trình 

siêu việt, giống như các tiêu chí lựa chọn logic và tạm thời dựa trên thông tin bệnh nhân 

đã được lưu trữ trong các bản ghi trên máy tính. Các quy tắc phản ứng đã được mô tả 

trong Arden Syntax nên bắt đầu và kết thúc với dấu chấm phẩy (;;), dấu ngăn cách Arden. 
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8.8.8.34 OM1-34 Các Xét nghiệm/Quan sát Phản ứng  (CWE)   00619 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên xét nghiệm theo định dạn CWE (VD, 

<code>^<text name>^<coding system>) có thể được chỉ định tự động bởi dịch vụ chẩn 

đoán, tùy thuộc vào các kết quả thu được từ nhóm được chỉ định. Màn hình hiển thị CBC 

có thể kích hoạt việc đếm hồng cầu lưới nếu Hgb nhỏ hơn 12. Nhiều xét nghiệm phản 

ứng được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 

8.8.8.35 OM1-35 Các Quy tắc kích hoạt Xét nghiệm Phản ứng (TX)   00620 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các quy tắc kích hoạt các xét nghiệm phản 

ứng đã được liệt kê ở trên. Nếu nhiều xét nghiệm phản ứng được liệt kê trong trường dữ 

liệu OM1-34-Xét nghiệm/Quan sát phản ứng được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp 

lại ‘~’, một bộ các quy tắc tương ứng sẽ được mô tả trong mục này. Quy tắc đầu tiên sẽ 

áp dụng cho xét nghiệm đầu tiên, quy tắc thứ hai sẽ áp dụng cho xét nghiệm tứ hai, vv. 

Hầu hết các quy tắc phản ứng thông thường sẽ được truyền đi dưới dạng chuỗi văn 

bản tùy ý. Trong tình huống đó, nội dung chủ yếu nhằm cung cấp thông tin để con người 

có thể đọc được. Tuy nhiên, việc thay thế các quy tắc chống chỉ định mà máy tính hiểu 

được cũng tồn tại song song. Quy tắc có thể được định nghĩa theo định dạng Arden 

Syntax (ASTM 1460-1992) mà đã có cú pháp để định nghĩa các biểu thức đại số và 

phương trình siêu việt, giống như các tiêu chí lựa chọn logic và tạm thời dựa trên thông 

tin bệnh nhân đã được lưu trữ trong các bản ghi máy tính. Các quy tắc phản ứng đã được 

mô tả trong Arden Syntax nên bắt đầu và kết thúc với dấu chấm phẩy (;;), dấu ngăn cách 

Arden 
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8.8.8.36 OM1-36  Bản tin được đóng gói cố định (CWE)   00621 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mã và thông điệp văn bản cố định mà 

luôn luôn kết hợp với một từ viết tắt. Trường dữ liệu này có thể chứa nhiều thông điệp 

được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 

Hầu hết quy tắc về xét nghiệm của bệnh nhận sẽ được truyền đi dưới dạng chuỗi 

văn bản tùy ý. Trong tình huống đó, nội dung chủ yếu nhằm cung cấp thông tin để con 

người có thể đọc được. Tuy nhiên, việc thay thế các quy tắc chống chỉ định mà máy tính 

hiểu được cũng tồn tại song song. Quy tắc có thể được định nghĩa theo định dạng Arden 

Syntax (ASTM 1460-1992) mà đã có cú pháp để định nghĩa các biểu thức đại số và 

phương trình siêu việt, giống như các tiêu chí lựa chọn logic và tạm thời dựa trên thông 

tin bệnh nhân đã được lưu trữ trong các bản ghi máy tính. Các quy tắc phản ứng đã được 

mô tả trong Arden Syntax nên bắt đầu và kết thúc với dấu chấm phẩy (;;), dấu ngăn cách 

Arden. 

8.8.8.37 OM1-37 Sự chuẩn bị của Người bệnh  (TX)   00622 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các xét nghiệm hoặc quan sát mà đòi hỏi sự 

chuẩn bị của bệnh nhân, dinh dưỡng (nhịn ăn, hoặc ăn theo chế độ dinh dưỡng chỉ định), 

hoặc thuốc. Đối với các nghiên cứu tương phản GI, trường dữ liệu này chứa thông tin 

dinh dưỡng trước khi xét nghiệm, VD dư lượng thấp trong hai ngày, NPO trước khi xét 

nghiệm, và thanh lọc tốt. Mỗi một nhóm thuốc, dinh dưỡng, hoặc sự chuẩn bị nên được 

ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. Phân chia mỗi yêu cầu bằng ký tự ngăn cách 

lặp lại. Ví dụ, giải phẫu loại bỏ đoạn ruột sigmoid (đoạn cuối ruột già dài khoảng 40 cm 

nối với trực tràng): 
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...| dinh dưỡng chất lỏng hoàn toàn một ngày trước khi phẫu thuật~uống 8 oz mag citrate vào 6 giờ chiều 

hôm trước khi phẫu thuật~uống 2 viên ducat (5mg) lúc 4 giờ chiều ngày hôm trước phẫu thuật~NPO 

(không ăn) sau nửa đêm.|… 

8.8.8.38 OM1-38  Thủ tục Thuốc  (CWE)   00623 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin thuốc điều trị có thể cần thiết khi 

phẫu thuật. Ví dụ, i-ốt phóng xạ  đối với tuyến giáp, và thuốc methacholine đối với thăm 

dò cuống phổi. Trường dữ liệu này sẽ được xác định theo loại dữ liệu CWE. 

8.8.8.39 OM1-39  Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến Quan sát  (TX)   00624 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả dạng văn bản về thực phẩm, chẩn 

đoán, thuốc, hoặc các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến việc diễn giải quan sát. Thông 

tin về định hướng của tác dụng, và bất kỳ đề nghị về thay đổi chế độ dinh dưỡng, điều 

kiện, hoặc thuốc trước khi bắt đầu xét nghiệm. 

Hầu hết các quy tắc về các yếu tố ảnh hưởng đến việc diễn giải sẽ được truyền đi 

dưới dạng chuỗi văn bản tùy ý. Trong tình huống đó, nội dung chủ yếu nhằm cung cấp 

thông tin để con người có thể đọc được. Tuy nhiên, việc thay thế các quy tắc chống chỉ 

định mà máy tính hiểu được cũng tồn tại song song. Quy tắc có thể được định nghĩa theo 

định dạng Arden Syntax (ASTM 1460-1992) mà đã có cú pháp để định nghĩa các biểu 

thức đại số và phương trình siêu việt, giống như các tiêu chí lựa chọn logic và tạm thời 

dựa trên thông tin bệnh nhân đã được lưu trữ trong các bản ghi máy tính. Các quy tắc 

phản ứng đã được mô tả trong Arden Syntax nên bắt đầu và kết thúc với dấu chấm phẩy 

(;;), dấu ngăn cách Arden. 

8.8.8.40 OM1-40  Kế hoạch thực hiện Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát  (ST)   00625 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các xét nghiệm/nghiên cứu chẩn đoán được 

thực hiện tại thời điểm nhất định trong quá trình một ngày làm việc hoặc ngày làm việc 

trong tuần. Trường dữ liệu này cho biết khoảng thời gian tối đa giữa hai xét nghiệm liên 

tiếp (xét nghiệm có thể thực sự được thực hiện thường xuyên hơn). Định dạng đã được 

đưa ra trong Chương 1, mục 4.3.2.1, “Lặp lại mẫu”, nên được sử dụng. Trong trường hợp 

cần thiết, nhiều mã có thể được đưa ra, được phân chia bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 
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Việc sử dụng nhiều mã cho biết xét nghiệm được thực hiện tại nhiều khoảng thời gian 

đồng thời. Ví dụ, Q6H cho biết rằng xét nghiệm đó được thực hiện ít nhất mỗi một lần 6 

giờ đồng hồ. QJ1 cho biết rằng xét nghiệm được thực hiện ít nhất một lần vào thứ hai 

hàng tuần. QAM~QPM cho biết rằng xét nghiệm được thực hiện ít nhất một lần vào buổi 

sáng và buổi tối. QJ1~QJ3~QJ5 cho biết rằng xét nghiệm được thực hiện vào thứ hai, thứ 

tư, và thứ sáu hàng tuần. C cho biết rằng xét nghiệm được thực hiện liên tục, 7 ngày mỗi 

tuần. 

8.8.8.41 OM1-41 Mô tả của các phương pháp xét nghiệm  (TX)   00626 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả bằngvăn bản của các phương pháp 

được sử dụng để trình bày văn bản và tạo ra các quan sát. Trường dữ liệu cũng có thể 

chứa các trích dẫn tài liệu tham khảo. 

8.8.8.42 OM1-42  Loại của số lượng được Quan sát  (CWE)   00937 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Thuộc tính không bắt buộc này mô tả theo dạng loại đặc tính được 

trình bày bởi quan sát. Thuộc tính này phân biệt nồng độ từ tổng số lượng, nồng độ mol 

(hóa học), sức ép một phần từ màu sắc, vv. Những đặc tính này đã được thảo luận chi tiết 

trong Hướng dẫn người sử dụng của LOINC1. Chúng được lấy từ phương pháp tiếp cận 

đã được mô tả trong phiên bản 1995 của IUPAC Sách Bạc2. Những sự phân biệt này được 

sử dụng trong các mã tiêu chuẩn IUPAC và LOINC. Danh mục đã định nghĩa được liệt kê 

trong bảng HL7 0254 – Loại số lượng trong Chương 2C, các bảng mã. 

Sự phân biệt của số lượng thực tế trong bảng này chủ yếu dựa vào việc phân tích 

theo khía cạnh. Bảng chứa một số của “chủng loại,” số khác liên quan đến số lượng đếm 

đơn giản (số, nồng độ, vv), khối lượng (khối lượng, nồng độ khối, vv), hoạt động enzyme 

                                                           
1 Ủy ban LOINC. Các mã và tên định danh Quan sát Loic. Thành phố Indianapolis: Viện Regenstrief và Ủy ban 

LOINC, 1995. 

2 Liên minh Quốc tế của Hóa học cơ bản và ứng dụng/Hiệp hội Quốc tế của Hóa học lâm sàng. Sách Bạc: Bản tóm 
tắt thuật ngữ và pháp danh của các đặc tính trong ngành khoa học xét nghiệm cận lâm sàng. Oxford: Nhà xuất 
bản khoa học Blackwell, 1995. 
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(nội dung chất xúc tác, nồng độ xúc tác, vv), và mol (phân tử gam trong hóa học) hoặc 

tương đương (nội dung chất, nồng độ chất, vv) 

Theo cách phân loại này, lượng đường (tại Mỹ) sẽ được phân loại là nồng độ khối. 

Natri sẽ được phân loại là nồng độ chất. Trong chủng loại, tất cả số lượng sẽ được mô tả 

là biến thể tự nhiên; VD đặc tính của phương pháp đo lường cân nặng bệnh nhân sẽ là 

khối lượng, không phải là nội dung khối. Hầu hết các phép đo lường hóa học là đo nồng 

độ, như đã được minh họa bằng ví dụ đo natri và lượng đường. Tuy nhiên, phép đo 

protein nước tiểu 24 giờ không phải là phép đo nồng độ khối, nhưng tỷ lệ khối (khối 

lượng trên đơn vị thời gian). Các biến thể nội dung (VD, nội dung khối, nội dung chất) 

được sử dụng để phản ánh một số lượng trên khối lượng (thông thường) của mô (các tế 

bào)   

Thuộc tính này sẽ có giá trị trong một danh mục dùng chung chỉ trong trường hợp 

dịch vụ gửi danh mục phân loại các quan sát bởi nguyên tắc của chúng về đo lường. 

8.8.8.43 OM1-43  Điểm Vs Khoảng  (CWE)   00938 

Components:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ 

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

(ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

<Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate 

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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: Thuộc tính không bắt buộc này cho phép các danh mục phân loại quan 

sát là việc đo đạc trạng thái của bệnh nhân tại một thời điểm (VD, thử nước tiểu tại chỗ, 

nước tiểu ngẫu nhiên, kali trong huyết thanh), hoặc đo trung bình trên một khoảng thời 

gian (VD, nồng độ, tổng số lượng, hoặc độ trống trên số liệu thu thập trong 24 giờ). Các 

phương pháp đo đạc khoảng thông thường áp dụng cho các mẫu nước tiểu hoặc phân 

(VD, nước tiểu 24 giờ, chất béo trong phân 3 ngày). Chúng cũng được áp dụng cho các 

phương pháp đo đạc cận lâm sàng chẳng hạn như nước tiểu, được báo cáo là tổng số ca 

và tổng số 24 giờ, và sự kiện đếm trên các theo dõi sinh lý chẳng hạn như số lượng PVCs 

(nhịp tim) trên thiết bị theo dõi nhịp tim Holter 24 giờ. 

Trường dữ liệu này sẽ chỉ có giá trị trong một giao dịch nếu dịch vụ gửi bản tin 

danh mục phân loại quan sát của nó tại một thời điểm. Trường dữ liệu này không được sử 

dụng để ghi lại khoảng thời gian thu thập cho một mẫu cụ thể. Nó được sử dụng để quy 

định một đặc điểm của quan sát đã được định nghĩa khoảng giá trị bình thường và phân 
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biệt các quan sát của cùng loại nhưng được theo dõi trên các khoảng thời gian thay đổi. 

Xét nghiệm Natri trong nước tiểu tại chỗ sẽ có giá trị PT được lưu giữ trong trường dữ 

liệu này. Xét nghiệm Natri trong nước tiểu 24 giờ và thiết bị theo dõi nhịp tim Holter 24 

giờ sẽ có giá trị 24H trong trường dữ liệu này. Thuộc tính này sẽ chỉ có giá trị trong 

trường hợp dịch vụ bổ sung phân loại các quan sát theo thời gian. Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0255 – Phân loại khoảng thời gian trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị đề xuất. 

8.8.8.44 OM1-44  Thông tin thách thức/khó khăn (TX)   00939 

Định nghĩa: Thuộc tính không bắt buộc này cung cấp thông tin để phân loại các 

quan sát bởi các thành phần kiểm tra của xét nghiệm, nếu thành phần kiểm tra tạo ra một 

quan sát mới. Ví dụ, việc phân biệt các xét nghiệm có thành phần kiểm tra trong cơ sở dữ 

liệu. Việc kiểm tra sinh lý hoặc thuốc là bản chất nội tại của phương pháp đo. VD, Để xác 

định các xét nghiệm có chứa thành phần kiểm tra lượng đường. 

Để xây dựng chuỗi văn bản, sử dụng mẫu có sẵn sau đây. (Lưu ý: trường dữ liệu 

này không được xây dựng từ các thành phần đã được định dạng; nó chỉ là trường dữ liệu 

văn bản tùy ý. Các ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu không được sử dụng và không cần 

thiết để cung cấp vị trí trong trường hợp một vài “thành phần dữ liệu” không xuất hiện.) 

Thời gian trì hoãn tuân theo cú pháp: n<S|M|H|D|W> với n là một số (số đếm); S 

là giây; M là phút; H là giờ; D là ngày; và W là tuần. Thời gian trì hoãn có thể có ký hiệu 

(>) ‘dấu lớn hơn’ đứng trước, VD: >4H. 

Bảng HL7 0256 – Thời gian trì hoãn sau kiểm tra trong Chương 2C, các bảng mã, 

liệt kê các giá trị thời gian trì hoãn có thể. 

Ví dụ: 

PRE 100 GM GLUCOSE PO 

PRE 100 GM GLUCOSE PO 

30M POST 100 GM GLUCOSE PO 

2H POST 100 GM GLUCOSE PO 

TROUGH 

Đối với các phương pháp đo đỉnh và đáy thành phần kiểm tra chất tự nhiên cũng 

giống như tên chất phân tích, và không cần thiết phải xuất hiện. 

Chúng tôi ký hiệu kiểm tra đường dùng thông qua các từ viết tắt của đường dùng 

thuốc (tham khảo Chương 4A, mục 4A.4.2.1, “Đường dùng”, tham chiếu đến bảng HL7 
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0162 – Quản lý đường dùng trong Chương 2C, các bảng mã). Đường dùng miệng sẽ 

được ký hiệu “PO,” đường dùng tĩnh mạch được ký hiệu “IV” 

Thông tin chi tiết liều lượng thuốc, thời gian đã được đưa ra, quản lý đường dùng, 

vv, sẽ được ghi lại trong phân đoạn OBX riêng biệt, và sẽ có các định nghĩa quan sát 

tương ứng được ghi trong danh mục quan sát ánh xạ đến các bản ghi khác nhau trong các 

phân đoạn danh mục chứa trong bản tin cấp độ thuốc. 

Bản chất của kiểm tra sinh lý (không phải thuốc) có thể cũng được quy định cụ 

thể, bằng cách sử dụng các thuật ngữ trong bảng HL7 0257 – Bản chất của kiểm tra trong 

Chương 2C, các bảng mã. 

8.8.8.45 OM1-45  Mối quan hệ bổ nghĩa  (CWE)   00940 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Thuộc tính không bắt buộc này cung cấp cơ chế để phân loại các quan 

sát theo đối tượng, liên quan đến các kết quả của bệnh nhân có thể được lưu trữ cùng với 

dữ liệu “bệnh nhân”. Đây là tiêu chuẩn thực hành, VD, để báo cáo các giá trị cho việc 

kiểm soát, hiến tặng, và đơn vị sản phẩm máu giống như các giá trị của bệnh nhân, và lưu 

trữ chúng trong hồ sơ bệnh nhân. (Đây có thể không phải là phương thức tốt nhất để mô 

hình hóa thông tin, nhưng nó thường được sử dụng trong báo cáo). Thuộc tính này sẽ có 

giá trị khi hai giá trị (VD, một là bệnh nhân và một là đơn vị sản phẩm máu) nếu không 

sẽ bị nhầm lẫn.  

Giá trị mặc định là “Bệnh nhân” và nếu không được quy định, giá trị này là giả 

định. Thành phần dữ liệu con bệnh nhân có thể tham khảo bảng HL7 0258 – Hiệu chỉnh 

mối quan hệ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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8.8.8.46 OM1-46  Vùng giải phẫu mục tiêu của Xét nghiệm  (CWE)   00941 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Thuộc tính không bắt buộc này cho biết nơi thực hiện quan sát chính 

thức (để hệ thống thuận tiện tìm kiếm tất cả các xét nghiệm liên quan đến nơi giải phẫu 

(vùng hoặc bộ phận trên cơ thể theo giải phẫu học). Nó có thể được sử dụng để phân loại 

quan sát bởi nơi mục tiêu của kiểm tra. Ví dụ, “tim” có thể được ghi lại dưới dạng điện 

tâm đồ, phản hồi tim, kiểm tra tim trong quá trình vận động. Thuộc tính này sẽ có thể 

được áp dụng cho hầu hết các kiểm tra hình ảnh và kiểm tra tim trong quá trình vận động. 

Cấu trúc liên kết trục SNOMED là một ví dụ của hệ thống mã hóa cho nơi giải phẫu. Các 

Bảng người dùng định nghĩa có thể được sử dụng ở đây. 

8.8.8.47 OM1-47  Phương thức của Phép đo hình ảnh  (CWE)   00942 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Thuộc tính tùy chọn này mô tả phương thức được sử dụng để thu 

được dữ liệu quan sát, VD X-quang, siêu âm, quét CT, MR, vv. Thuộc tính này thực sự 

quan trọng đối với chẩn đoán hình ảnh. Tham khảo Bảng mở rộng 0910 – Phương thức 

thu nhận trong Chương 2C, các bảng mã, bộ giá trị đã được định nghĩa, mà có thể được 

thay thế hoặc mở rộng với các mã địa phương. Nếu các mã DICOM được sử dụng, ID hệ 

thống mã hóa là DCM. 

Lưu ý: Việc sử dụng Bảng người dùng định nghĩa 0259 – Phương thức cho trường dữ 

liệu này không được chấp nhận và được duy trì để tương thích ngược với các phiên 

bản trước phiên bản 2.7 
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8.8.8.48 OM1-48  Xét nghiệm dành riêng  (ID)   03310 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa xét nghiệm nên là một sự kiện đặc biệt 

và không có xét nghiệm khác được thực hiện cùng với xét nghiệm này. Tham khảo Bảng 

HL7 0919 – Xét nghiệm dành riêng trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Nếu không được công bố, giá trị mặc định là “N” và xét nghiệm này có thể có bất 

kỳ số lượng các xét nghiệm khác. 

Khi trường dữ liệu này có giá trị D, sử dụng trường dữ liệu OM1-49 xác định 

phương pháp gộp nhóm các xét nghiệm với nhau. Các xét nghiệm trong cùng một Dịch 

vụ Chẩn đoán có thể có cùng tiêu chuẩn yêu cầu, và cùng trong một bản tin. 

8.8.8.49 OM1-49  ID Bộ phận dịch vụ chẩn đoán  (ID)   00257 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một phần của dịch vụ chẩn đoán nơi mà quan 

sát được thực hiện. Nếu nghiên cứu đã được thực hiện bởi dịch vụ bên ngoài, định danh 

dịch vụ đó nên được ghi lại ở đây. Tham khảo bảng HL7 0074 – ID phần dịch vụ chẩn 

đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Giống như trường dữ liệu 

OBR-24. 

8.8.8.50 OM1-50 Mã phân loại  (CWE)   01539 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Chủng loại sinh vật sống. Đây có thể bao gồm tên gọi khoa học hoặc 

thông thường, dựa vào hệ thống mã hóa được sử dụng. SNOMED là hệ thống mã hóa 

được kiến nghị sử dụng. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, giả định là người. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0446 – Mã chủng loại trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ.  

Ví dụ: 
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...|L-80700^Canine, NOS^SNM3|... 

...|L-80100^Bovine^SNM3|... 

...|L-80A00^Feline^SNM3|.... 

Trường dữ liệu này là một danh sách các chủng loại hoặc phân loại phân loài khác 

mà cho biết rõ loại mẫu xét nghiệm có thể phù hợp được áp dụng cho quan sát hoặc xét 

nghiệm. Nếu trường dữ liệu này bị bỏ trống thì ý nghĩa mặc định là xét nhiệm hoặc quan 

sát được áp dụng cho người. Trong lĩnh vực thú y, nếu xét nghiệm được áp dụng cho bất 

kỳ chủng loài nào, mã thích hợp chẳng hạn “Kingdom Animalia (organism)” nên được sử 

dụng để tránh nhầm lẫn với người. 

8.8.8.51 OM1-51 Các tên gọi khác (được nhận biết bởi nhà sản xuất của Quan sát)   

(ST)   03399 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa bất kỳ biệt danh xét nghiệm nào hoặc tên gọi 

đồng nghĩa trong trường hợp dịch vụ chỉ định. Có nhiều tên gọi thay thế, không kết hợp 

với một hệ thống mã hóa cụ thể, nhóm, xét nghiệm, hoặc quan sát (VD, phương pháp đo 

lường, kiểm tra, chẩn đoán, điều trị, vv) được phổ biến đến người dử dụng trên hệ thống. 

Nhiều tên gọi trong danh sách này được phân biệt bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. 

8.8.9 OM2 – Phân đoạn Quan sát định dạng số  

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM2 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát. 

Phân đoạn này chứa các thuộc tính của các quan sát với các giá trị liên tục (bao 

gồm các loại dữ liệu số, ngày, hoặc thời gian). Nó có thể được áp dụng cho các nhóm 

quan sát của loại A và C (tham khảo trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/xét 

nghiệm/Quan sát). 

Bảng thuộc tính HL7 - OM2 – Quan sát định dạng số  

Số 
TT 

Độ 
dài 

Độ 
dài 
hợp 

chuẩn 

Loại 
dữ 
liệu 

Tùy 
chọn 

Lặp 
lại 

Bảng 
Hạng 
mục 

Tên thành phần 

1  4= NM O   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 
nghiệm/Quan sát  

2   CWE O  9999 00627 Các đơn vị của phép đo 

3  10= NM O Y  00628 Khoảng chính xác số thập phân 

4   CWE O  9999 00629 Các đơn vị SI tương ứng của phép đo 

5  60= TX O   00630 Yếu tố (hệ số) biến đổi SI 

6   RFR O Y  00631 
Khoảng tham chiếu (bình thường) dành 
cho các Quan sát theo thứ tự và tiếp theo 
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Số 
TT 

Độ 
dài 

Độ 
dài 
hợp 

chuẩn 

Loại 
dữ 
liệu 

Tùy 
chọn 

Lặp 
lại 

Bảng 
Hạng 
mục 

Tên thành phần 

7   RFR O Y  00632 
Khoảng tới hạn dành cho Quan sát theo 
thứ tự và tiếp theo 

8   RFR O   00633 
Khoảng tuyệt đối dành cho Quan sát theo 
thứ tự và tiếp theo 

9   DLT O Y  00634 Các tiêu chí kiểm tra Delta (độ sai số) 

10   NM O   00635 Mức tăng nhỏ nhất có ý nghĩa  

8.8.9.1 OM2-1 Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát  (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa giá trị giống với số thứ tự của phân đoạn OM1 

kết hợp. 

8.8.9.2 OM2-2 Các đơn vị của phép đo  (CWE)   00627 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa xét nghiệm/quan sát đơn lẻ (với mã đặc tính 

vốn có A hoặc C, như đã mô tả trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét 

nghiệm/Quan sát) với các giá trị định dạng số. Trường dữ liệu này chứa các đơn vị thông 

thường của phương pháp đo lường. 

8.8.9.3 OM2-3 Khoảng chính xác số thập phân (NM)   00628 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị dạng số của các quan sát đơn (mã A 

hoặc C như đã mô tả trong OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát), quy 

định tổng độ dài chuỗi ký tự của trường dữ liệu để hiển thị quan sát, và số lượng các chữ 

số được hiển thị phía bên phải dấu thập phân. Trường dữ liệu này được mã hóa dưới dạng 

một số đơn theo định dạng <độ dài>.<chữ số thập phân>. Ví dụ, một giá trị 6.2 có nghĩa 

là có tổng số 6 ký tự (bao gồm cả ký hiệu và dấu chấm thập phân) với 2 chữ số sau dấu 

chấm thập phân. Đối với các giá trị định dạng số nguyên (integer), khoảng <chữ số thập 

phân> có thể không xuất hiện (nghĩa là, 5.0 tương đương với 5). Nhiều hơn các định dạng 

được truyền đi (phân biệt bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’) trong trường hợp cần thiết để 

định nghĩa các định dạng hiển thị có thể. 
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8.8.9.4 OM2-4 Các đơn vị SI tương ứng của phép đo  (CWE)   00629 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa xét nghiệm/quan sát đơn – các đơn vị SI tương 

ứng của phép đo lường theo định dạng, khi những đơn vị SI này khác với các đơn vị 

thông thường của phép đo lường đã được đưa ra trong trường dữ liệu trước. 

8.8.9.5 OM2-5 Yếu tố (Hệ số) biến đổi SI  (TX)   00630 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các giá trị liên tục, xét nghiệm/quan sát có 

giá trị định dạng số, với mã bản chất A hoặc C (tham khảo trường dữ liệu OM1-18-Bản 

chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát). Đây là một yếu tố để chuyển đổi các đơn vị 

thông thường sang đơn vị SI. 

Trong trường hợp các đơn vị quan sát không phải là đơn vị SI, trường dữ liệu này 

cung cấp công thức cần thiết để chuyển đổi các đơn vị trong báo cáo sang các đơn vị SI, 

trường dữ liệu này cũng sẽ chứa biểu thức cần thiết để chuyển đổi các đơn vị từ báo cáo 

sang các đơn vị SI. 

Trong trường hợp mối quan hệ chỉ đơn giản là bội số, trường dữ liệu này sẽ chỉ 

chứa yếu tố chuyển đổi. Ví dụ, nếu (các kết quả sử dụng đơn vị SI) = c * (các kết quả sử 

dụng đơn vị báo cáo), thì chỉ c sẽ được lưu trữ trong trường dữ liệu này. Trong trường 

hợp mối quan hệ chức năng khác, toàn bộ biểu thức sẽ được lưu giữ dưới dạng một kiểm 

tra. 

8.8.9.6 OM2-6 Khoảng tham chiếu (bình thường) dành cho Quan sát theo thứ tự 

và tiếp theo  (RFR)   00631 

Các thành phần dữ liệu:  <Numeric Range (NR)> ^ <Administrative Sex (CWE)> ^ <Age Range 

(NR)> ^ <Gestational Age Range (NR)> ^ <Species (ST)> ^ <Race/subspecies (ST)> ^ 

<Conditions (TX)> 

Thành phần dữ liệu con cho khoảng số (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 
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Thành phần dữ liệu con cho Giới tính (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 cho độ tuổi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho độ tuổi thai nhi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các khoảng tham chiếu (thông thường) cho 

các quan sát/xét nghiệm định dạng số với mã bản chất A hoặc C (tham khảo trường dữ 

liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát). Nó có thể xác định các 

khoảng tham chiếu (thông thường) khác nhau đối với các chủng loại thông tin khác nhau 

của bệnh nhân chẳng hạn như tuổi, giới tính, chủng tộc, và các điều kiện khác. 

Trong thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này (khoảng thông thường 

(NR)), các đơn vị được sử dụng ở đây là các đơn vị báo cáo (mặc định) được đưa ra trong 

trường dữ liệu OM2-2-Các đơn vị đo lường. 

Khi có hai phương pháp khác nhau cho kết quả trong hai khoảng tham chiếu khác 

nhau, hai quan sát khác nhau và phân đoạn OMX tương ứng nên được định nghĩa. 

8.8.9.7 OM2-7 Khoảng tới hạn dành cho Quan sát theo thứ tự và tiếp theo  (RFR)   

00632 

Các thành phần dữ liệu:  <Numeric Range (NR)> ^ <Administrative Sex (CWE)> ^ <Age Range 

(NR)> ^ <Gestational Age Range (NR)> ^ <Species (ST)> ^ <Race/subspecies (ST)> ^ 

<Conditions (TX)> 

Thành phần dữ liệu con cho khoảng số (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho Giới tính (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 cho Độ tuổi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho Độ tuổi thai nhi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ áp dụng cho các xét nghiệm/quan sát đơn (VD, 

mã bản chất A hoặc C, như đã mô tả trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch 
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vụ/Xét nghiệm/Quan sát) với các kết quả dạng số. Khi một phạm vi quan trọng được định 

nghĩa cho các quan sát, nó nên được ghi lại ở đây theo cùng định dạng với khoảng tham 

chiếu thông thường (tham khảo trường dữ liệu OM2-6-Khoảng tham chiếu (thông 

thường) – Các quan sát thứ tự và liên tục). 

8.8.9.8 OM2-8  Khoảng tuyệt đối dành cho Quan sát theo thứ tự và tiếp theo  

(RFR)   00633 

Các thành phần dữ liệu:  <Numeric Range (NR)> ^ <Administrative Sex (CWE)> ^ <Age Range 

(NR)> ^ <Gestational Age Range (NR)> ^ <Species (ST)> ^ <Race/subspecies (ST)> ^ 

<Conditions (TX)> 

Thành phần dữ liệu con cho khoảng số (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho Giới tính (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 cho Độ tuổi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho Độ tuổi thai nhi (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chỉ áp dụng cho các xét nghiệm/quan sát với mã A và 

C (tham khảo trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát). Nó 

định nghĩa khoảng mà các kết quả có thể nằm trong. Các kết quả nằm ngoài khoảng này 

là không thể. Trường dữ liệu nên được ghi lại theo cùng định dạng với khoảng thông 

thường và quan trọng. 

8.8.9.9 OM2-9 Tiêu chí kiểm tra Delta (độ sai số)   (DLT)   00634 

Các thành phần dữ liệu:  <Normal Range (NR)> ^ <Numeric Threshold (NM)> ^ <Change 

Computation (ID)> ^ <Days Retained (NM)> 

Thành phần dữ liệu con cho khoảng thông thường (NR):  <Low Value (NM)> & <High Value (NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ áp dụng cho các xét nghiệm/quan sát định 

dạng số với mã bản chất A hoặc C (tham khảo trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch 

vụ/Xét nghiệm/Quan sát). Trường dữ liệu mô tả thông tin điều khiển các cảnh báo kiểm 

tra delta (độ sai số) và chứa bốn thành phần dữ liệu. 

Khoảng dữ liệu thông thường được áp dụng: <thấp & cao>. 
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Tất cả các khoảng được định nghĩa trong điều khoản của các đơn vị báo cáo thông 

thường đã được đưa ra trong trường dữ liệu OM2-2-Các đơn vị đo lường. Nếu không có 

khoảng giá trị nào được đưa ra, việc kiểm tra áp dụng cho tất cả các giá trị. 

Ngưỡng của việc thay đổi được tìm ra, VD 10. 

Việc thay đổi được tính toán theo giá trị phần trăm hoặc tuyệt đối. Thành phần dữ 

liệu này có thể có hai giá trị: 

% cho biết thay đổi theo phần trăm 

a thay đổi tuyệt đối 

Độ dài thời gian mà dịch vụ vẫn duy trì được một giá trị để tính toán các kiểm tra 

độ sai số delta. Giá trị này được ghi lại dưới dạng số lượng ngày. 

Nhiều hơn một quy tắc kiểm tra delta có thể áp dụng. 

13&16^10^%^100~16.1&20^2^a^100 ngụ ý rằng việc kiểm tra delta sẽ kích hoạt trên  sự 

thay đổi 10% khi giá trị của quan sát nằm trong khoảng 13 và 16. Việc kiểm tra sẽ kích 

hoạt trên sự thay đổi tuyệt đối 2 khi giá trị nằm giữa 16.1 và 20. Trong cả hai trường hợp, 

hệ thống sẽ giữ kết quả cuối cùng trong khoảng 100 ngày. Trong ví dụ này, sau 100 ngày, 

máy tính sẽ không tính toán cho việc kiểm tra delta bởi vì nó sẽ không có giá trị để so 

sánh. 

8.8.9.10 OM2-10 Mức tăng nhỏ nhất có ý nghĩa  (NM)   00635 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các quan sát đơn lẻ có giá trị số (mã bản chất 

A hoặc C, như đã mô tả trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét 

nghiệm/Quan sát) và chỉ rõ sự khác biệt có ý nghĩa nhỏ nhất giữa các giá trị báo cáo (độ 

phân giải hiệu quả của thiết bị hoặc kỹ thuật đối với dự liệu liên tục, hoặc khoảng thời 

gian gián đoạn nhỏ nhất có thể xuất hiện đối với dữ liệu rời rạc).  

8.8.10 OM3 – Phân đoạn phân loại Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát  

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM3 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát. 

Phân đoạn này áp dụng cho các loại dữ liệu chuỗi văn bản tùy ý và không định 

dạng số. 
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Bảng thuộc tính HL7 - OM3 – Phân loại Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  4= NM O   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 

nghiệm/Quan sát  

2   CWE O  9999 00636 Hệ thống mã hóa ưa thích 

3   CWE O Y 9999 00637  “Các trả lời” mã hóa hợp lệ 

4   CWE O Y 9999 00638 
Các mã/Văn bản bình thường dành cho các 

Quan sát theo nhóm 

5   CWE O Y 9999 00639 
Các mã/Văn bản bất thường dành cho các 

Quan sát theo nhóm 

6   CWE O Y 9999 00640 
Các mã/Văn bản then chốt dành cho các 

Quan sát theo nhóm 

7 2..3  ID O  0125 00570 Kiểu giá trị 

8.8.10.1 OM3-1 Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát  (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị giống như số thứ tự của phân đoạn 

OM1 kết hợp. 

8.8.10.2 OM3-2  Hệ thống mã hóa được ưa thích  (CWE)   00636 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các trả lời phân loại quan sát được lấy từ 

bảng quy định các mã (VD, các loại dữ liệu CWE). Lưu giữ hệ thống mã hóa thường 

dùng (ưa thích) cho quan sát này (VD, ICD9, SNOMED III) 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70125
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8.8.10.3 OM3-3 “Các trả lời” mã hóa hợp lệ  (CWE)   00637 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách các trả lời mã hóa hợp lệ. Trong 

trường hợp danh sách các trả lời mã hóa được liệt kê dễ dàng, danh sách các trả lời mã 

hóa hợp lệ cho quan sát này bằng cách sử dụng hệ thống mã hóa thường dùng được đưa 

ra trong trường dữ liệu OM3-2-Hệ thống mã hóa thường dùng. VD, nếu quan sát là 

VDRL, các trả lời hợp lệ có thể là “không có phản ứng”, “86^trung bình”, và “87^phản 

ứng”. 

8.8.10.4 OM3-4  Các mã/Văn bản bình thường dành cho các Quan sát theo nhóm  

(CWE)   00638 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một vài quan sát/xét nghiệm với mã bản chất A hoặc C (tham khảo 

trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát) có các kết quả định 

dạng chuỗi văn bản (alpha) (VD, phản ứng, không phản ứng). Giá trị Alpha thông thường 

cho những xét nghiệm đó nên được nhập vào trường dữ liệu này (VD, “không phản 

ứng”). 

Định dạng của trường dữ liệu này là: 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một mã được lấy từ danh sách mã nguồn tiêu 

chuẩn. Thành phần dữ liệu thứ hai là đoạn văn bản kết hợp với mã. Thành phần dữ liệu 

thứ ba là định danh của bảng mã nguồn. Trong trường hợp chỉ có mô tả văn bản thích hợp 

cho việc trả lời, nó sẽ được ghi lại là ^<đoạn văn bản>. 

Nên cẩn trọng khi truyền các kết quả được xem là bình thường cho xét nghiệm đó. 

Màn hình hiển thị thuốc có thể có các kết quả “negative – âm tính” hoặc “positive – 

dương tính’. Tuy nhiên, chỉ một kết quả “âm tính được xem xét là bình thường. Khi một 

quan sát có nhiều hơn một kết quả “bình thường”, nhiều giá trị trong trường dữ liệu này 

nên được ngăn cách với ký tự ngăn cách lặp lại. 
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8.8.10.5 OM3-5 Các mã/Văn bản bất thường dành cho các Quan sát theo nhóm  

(CWE)   00639 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách các trả lời dạng văn bản cho biết 

kết quả không bình thường đối với xét nghiệm 

8.8.10.6 OM3-6 Các mã/Văn bản then chốt dành cho các Quan sát theo nhóm 

(CWE)   00640 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách các kết quả mã hóa mà thật sự bất 

thường đối với quan sát này. 

8.8.10.7 OM3-7  Kiểu dữ liệu  (ID)   00570 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại dữ liệu được phép cho một phân loại 

quan sát đơn (mã A hoặc C trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét 

nghiệm/Quan sát). Tham khảo Bảng HL7 0125 – Loại giá trị trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.8.11 OM4 – Phân đoạn Quan sát yêu cầu mẫu xét nghiệm  

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM4 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát. 

Phân đoạn này áp dụng để quan sát/nhóm xét nghiệm đòi hỏi phải có mẫu xét 

nghiệm để thực hiện. Khi một quan sát hoặc nhóm xét nghiệm yêu cầu nhiều mẫu xét 

nghiệm để thực hiện (VD, xét nghiệm creatinine clearance (cấp độ chất thải creatinine 

trong máu và nước tiểu) đòi hỏi phải có mẫu nước tiểu và mẫu huyết thanh 24 giờ), nhiều 

phân đoạn có thể được sử dụng, mỗi phân đoạn được sử dụng cho một loại mẫu xét 

nghiệm)  
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Phân đoạn OM4 là một phân đoạn được phép lặp lại. Nó cho phép nhiều mẫu xét 

nghiệm trong cùng một Mã Chỉ định và chứa nhiều mẫu xét nghiệm thay thế cho mỗi 

mẫu xét nghiệm ưa thích. Trong một vài trường hợp một Mã Chỉ định có thể yêu cầu 

nhiều mẫu xét nghiệm. Trong nhiều trường hợp, một mẫu xét nghiệm ưa thích có thể có 

một hoặc nhiều hơn các mẫu xét nghiệm thay thế. Mẫu xét nghiệm thay thế sẽ mang 

trong trường dữ liệu OM4-17 Số thứ tự - danh mục Xét nghiệm/Quan sát (OM4-1) của 

mẫu xét nghiệm ưa thích. 

Bảng thuộc tính HL7 - OM4 – Quan sát đòi hỏi mẫu xét nghiệm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  4= NM O   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 

nghiệm/Quan sát 

2 1..1  ID O  0170 00642 Mẫu xét nghiệm nhận được từ 

3 1..60 60= TX O Y  00643 Mô tả vật/thùng/lọ chứa mẫu 

4   NM O Y  00644 Dung tích vật chứa mẫu 

5   CWE O Y 9999 00645 Các đơn vị của vật chứa mẫu 

6   CWE O  9999 00646 Mẫu xét nghiệm  

7   CWE O  0371 00647 Chất phụ gia 

8   TX O   00648 Sự chuẩn bị 

9   TX O   00649 Các yêu cầu xử lý đặc biệt 

10   CQ O   00650 
Dung tích/Khối lượng thu thập thông 

thường 

11   CQ O   00651 Dung tích thu thập tối thiểu 

12   TX O   00652 Các yêu cầu mẫu xét nghiệm  

13 1..1  ID O Y 0027 00653 Các mức độ ưu tiên của mẫu xét nghiệm  

14   CQ O   00654 Thời gian duy trì mẫu xét nghiệm  

15   CWE O Y 0376 01908 Mã xử lý mẫu xét nghiệm  

16   ID O  0920 03311 Mẫu xét nghiệm được ưu tiên 

17   NM O   03312 
ID trình tự Thuộc tính/Mẫu xét nghiệm 

được ưu tiên 

18   CWE O Y 9999 01539 Mã phân loại 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70170
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70371
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8.8.11.1 OM4-1  Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát  (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị giống như giá trị số thứ tự của phân 

đoạn OM1 kết hợp. 

8.8.11.2 OM4-2 Mẫu xét nghiệm nhận được từ   (ID)   00642 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mã xác định mẫu xét nghiệm cha và con 

cho các nghiên cứu chẩn đoán – đặc biệt là trong vi sinh vật học – nơi mà mẫu xét 

nghiệm ban đầu (VD, máu) được xử lý để đưa ra các kết quả (VD, danh tính vi khuẩn có 

nguồn gốc nuôi cấy). Tiến trình xử lý cũng tạo ra “các mẫu xét nghiệm” mới (VD, nuôi 

cấy thuần khiết khuẩn tụ cầu và E.coli), và chúng sẽ được nghiên cứu bởi tiến trình xử lý 

thứ hai (sự nhạy cảm với vi khuẩn). Mẫu xét nghiệm cha (VD, nuôi cấy máu) và con 

(VD, penicillin MIC – thử nghiệm tính kháng, sự nhạy cảm) được định danh trong trường 

hợp này. Tham khảo bảng HL7 0170 – Nguồn gốc mẫu xét nghiệm trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ: 

8.8.11.3 OM4-3 Mô tả vật/thùng/lọ chứa  (TX)   00643 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về sự hiện diện vật lý, bao gồm 

màu sắc của vỏ ống, hình dạng, và thành phần vật chất (VD, ống thủy tinh có nút màu 

đỏ). Lưu ý rằng màu sắc không nhất thiết là một định danh duy nhất cho ống phụ gia 

và/hoặc sử dụng. Điều này thực sự đặc biệt cho ống có nút màu đen và màu xanh da trời, 

có thể tham khảo ở trên. Màu sắc được đề cập ở đây nhằm tạo thuận tiện cho người sử 

dụng. Trường dữ liệu này lặp lại để chứa tất cả mẫu xét nghiệm có thể xuất hiện. Nếu một 

vật chứa mẫu xét nghiệm được chọn, vật chứa này nên được đóng gói trong trường dữ 

liệu này, những vật chứa thay thế sẽ được đóng gói theo các phân đoạn OM4 lặp lại. 

8.8.11.4 OM4-4 Dung tích vật chứa  (NM)   00644 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết khả năng chứa (thể tích chứa) của vật 

chứa mẫu xét nghiệm. Trường dữ liệu này lặp lại để chứa tất cả mẫu xét nghiệm có thể. 

Nếu một vật chứa mẫu xét nghiệm được chọn, vật chứa này nên được đóng gói trong 

trường dữ liệu này, những vật chứa thay thế sẽ được đóng gói theo các phân đoạn OM4 

lặp lại. 

8.8.11.5 OM4-5 Các đơn vị của vật chứa  (CWE)   00645 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các đơn vị đo lường (đơn vị) của thể tích vật 

chứa mẫu xét nghiệm. Nếu các đơn vị là đơn vị tiêu chuẩn ISO+, chúng nên được ghi lại 

dưới dạng từ viết tắt riêng biệt. Nếu đơn vị là ANS+ hoặc L (địa phương), các đơn vị phải 

được ghi lại vào bảng mã nguồn, ngoại trừ trong trường hợp, các ký tự ngăn cách thành 

phần dữ liệu ‘^’ được thay thế bằng ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu con ‘&’. Ví dụ, 1 

cho biết là đơn vị lít, trong khi pt&&ANS+ cho biết đơn vị pint (đơn vị ANSI, 1 pint 

(chất lỏng) = 0,473 lít (Hoa Kỳ), 1 pint (chất khô) = 0,551 lít (Hoa Kỳ)). Đơn vị mặc định 

là milli lít (ml), trong trường hợp giá trị đơn vị không xuất hiện trong báo cáo. Trường dữ 

liệu này được phép lặp lại để chứa tất cả mẫu xét nghiệm có thể. Nếu một vật chứa mẫu 

xét nghiệm được chọn, vật chứa này nên được đóng gói trong trường dữ liệu này, những 

vật chứa thay thế sẽ được đóng gói theo các phân đoạn OM4 lặp lại. 

8.8.11.6 OM4-6 Mẫu xét nghiệm  (CWE)   00646 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả mẫu xét nghiệm theo một từ vựng thích hợp 

có kiểm soát. Nếu nhiều loại mẫu xét nghiệm được kết hợp với quan sát này (trong 

trường hợp xét nghiệm sự thanh lọc chất thải creatinine), nhiều phân đoạn có thể được sử 

dụng, mỗi phân đoạn dành cho một loại mẫu xét nghiệm 

8.8.11.7 OM4-7 Chất phụ gia  (CWE)   00647 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mã do NCCLS3 cung cấp. Tham khảo 

Bảng HL7 0371 – Chất phụ gia/bảo quản trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. Các giá trị của bảng được lấy từ NCCLS AUTO4. Bộ giá trị có thể được mở rộng 

với các giá trị cụ thể do người dùng quy định. 

                                                           
3 Tài liệu NCCLS H1-A3: Các ống mang đi cho việc thu thập mẫu xét nghiệm máu – Phiên bản thứ ba, Tập 11, 

quyển số 9, Tiêu chuẩn đã được phê duyệt. Tháng 7 năm 1991. 
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Bảng này chưa được quy định trong các phiên bản trước và do đó người dùng có 

thể lựa chọn sử dụng các bảng khác do người dùng quy định. 

8.8.11.8 OM4-8 Sự chuẩn bị  (TX)   00648 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tiến trình xử lý đặc biệt nên được áp dụng 

cho vật chứa mẫu xét nghiệm, VD thêm các bảng a-xít trước khi gửi đi. 

8.8.11.9 OM4-9 Các yêu cầu xử lý đặc biệt  (TX)   00649 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các yêu cầu bảo quản đặc biệt (VD, đóng 

băng (ướp đá) mẫu xét nghiệm, vận chuyển trong hai giờ sau khi lấy mẫu) 

8.8.11.10  OM4-10 Dung tích thu thập thông thường  (CQ)   00650 

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

Thành phần dữ liệu con cho Đơn vị đo(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thể tích mẫu xét nghiệm thông thường do 

phòng xét nghiệm yêu cầu. Đây là số lượng được sử dụng bằng các phương pháp thông 

thường và cung cấp đủ các mẫu xét nghiệm để lặp lại xét nghiệm ít nhất một lần trong 

trường hợp cần thiết. Đơn vị đo mặc định là mili-lít (ml) 

8.8.11.11  OM4-11 Dung tích thu thập nhỏ nhất  (CQ)   00651 

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

Thành phần dữ liệu con cho Đơn vị đo (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng mẫu xét nghiệm cần thiết cho hầu 

hết phương pháp tiết kiệm mẫu xét nghiệm (VD, việc sử dụng các kỹ thuật nhỏ - micro). 

Số lượng tối thiểu cần thiết cho một lần thực hiện xét nghiệm. Đơn vị mặc định là mili-lít 

(ml). 
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8.8.11.12  OM4-12 Các yêu cầu mẫu xét nghiệm (TX)   00652 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa các yêu cầu khác cho việc vận chuyển và bảo 

quản đặc biệt mẫu xét nghiệm (VD, vận chuyển trong một giờ, đóng băng – ướp đá). 

8.8.11.13  OM4-13 Các mức độ ưu tiên của mẫu xét nghiệm  (ID)   00653 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa các mức độ ưu tiên được phép để thu thập mẫu 

xét nghiệm. Lưu ý rằng chúng có thể khác với mực độ ưu tiên của tiến trình xử lý đã 

được đưa ra trong trường dữ liệu OM1-25-Mức độ ưu tiên của tiến trình xử lý. Khi một 

xét nghiệm được yêu cầu, mức độ ưu tiên mẫu xét nghiệm được đưa ra trong trường dữ 

liệu TQ1-9-Mức độ ưu tiên nên là một trong các mức độ ưu tiên được liệt kê trong danh 

sách. Nhiều mức độ ưu tiên được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại ‘~’. Tham khảo 

bảng HL7 0027 – Mức độ ưu tiên trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.8.11.14  OM4-14 Thời gian duy trì mẫu xét nghiệm  (CQ)   00654 

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

Thành phần dữ liệu cho Đơn vị đo (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 

Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời gian thông thường mà một mẫu xét 

nghiệm được duy trì sau khi quá trình quan sát hoàn thành, phục vụ mục tiêu thực hiện 

xét nghiệm bổ sung. Thành phần dữ liệu đầu tiên là khoảng thời gian, thành phần thứ hai 

là đơn vị thời gian định dạng theo ISO. 

8.8.11.15  OM4-15 Mã xử lý mẫu xét nghiệm (CWE)   01908 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả phương thức bảo quản mẫu và/hoặc vật 

chứa mẫu xét nghiệm từ thời điểm thu thập mẫu cho đến thời điểm bắt đầu thực hiện xét 

nghiệm. Vì trường dữ liệu này không bắt buộc xuất hiện (hoặc có giá trị), không có 

trường hợp giả định nào có thể tạo ra ý nghĩa khi trường dữ liệu này không được công bố. 
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Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0376 – Mã bảo quản đặc biệt trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.8.11.16  OM4-16 Mẫu xét nghiệm được ưu tiên (ID)   03311 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết Mẫu xét nghiệm / Thuộc tính là ưa thích 

hoặc thay thế cho việc thu thập mẫu xét nghiệm. Chỉ có thể xuất hiện một lần mẫu xét 

nghiệm/thuộc tính ưa thích hoặc thay thế đối với mã tham chiếu trong trường dữ liệu 

OM4-6-Mẫu xét nghiệm. Ví dụ, nếu hai phân đoạn OM4 được nhận chứa loại mẫu xét 

nghiệm của huyết thanh, chỉ có thể được đánh dấu là Ưa thích (thường gọi). Tham khảo 

Bảng HL7 0920 – Trạng thái mẫu xét nghiệm/thuộc tính ưa thích trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị được đề xuất.  

8.8.11.17  OM4-17  Số thứ tự thuộc tính/Mẫu xét nghiệm được ưu tiên  (NM)   03312 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị số thứ tự của mẫu xét nghiệm ưa thích 

mà những mẫu xét nghiệm này thay thế cho. Lưu ý: đối với mẫu xét nghiệm ưa thích 

(VD, OM4-16 = “P”), trường dữ liệu này không được công bố. Trường dữ liệu này được 

sử dụng bởi Mẫu xét nghiệm thay thế (VD, OM4-16 = “A”) để chỉ ra mẫu xét nghiệm 

thay thế hoặc được sử dụng để thay thế. 

Ví dụ:  

Mẫu xét nghiệm ưa thích  

OM4|0001||Tiger Top|… to field16|Y||  

OM4|0002||Plastic Screw Top|0.5|mL|Urine|without 6N HCI| … to field16|Y|| 

Mẫu xét nghiệm thay thế  

OM4|0003||Red Top|… to field16|A|0001| 

8.8.11.18  OM4-18 Mã phân loại  (CWE)   01539 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Các chủng loài của sinh vật sống. Trường dữ liệu này có thể chứa tên 

gọi phổ biến hoặc tên khoa học, dựa vào hệ thống mã hóa được sử dụng. Hệ thống mã 

hóa SNOMED được kiến nghị sử dụng. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, giá trị 

mặc định là con người. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0446 – Mã các chủng 

loài với các giá trị được đề xuất. 

Ví dụ: 
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...|L-80700^Canine, NOS^SNM3|... 

...|L-80100^Bovine^SNM3|... 

...|L-80A00^Feline^SNM3|.... 

Trường dữ liệu này là một danh sách các chủng loài hoặc phân loại khác mà trong 

đó chỉ rõ loại mẫu xét nghiệm có thể được áp dụng phù hợp với quan sát hoặc xét 

nghiệm. Nếu trường dữ liệu này bị bỏ trống, ý nghĩa mặc định là các xét nghiệm hoặc 

quan sát được áp dụng đối với con người. Trong lĩnh vực thú y, nếu xét nghiệm có thể áp 

dụng cho bất kỳ chủng loài, một mã thích hợp chẳng hạn "Kingdom Animalia (sinh vật)" 

nên được sử dụng để tránh nhầm lẫn với ý nghĩa chỉ áp dụng đối với con người. 

8.8.12 OM5 - Phân đoạn nhóm (bộ) quan sát 

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM5 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát. 

Phân đoạn này chứa thông tin về nhóm và tập hợp cha (mã bản chất F, P hoặc S, 

như đã mô tả trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát). 

Bảng thuộc tính HL7 - OM5 – Nhóm quan sát (bộ)  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  4= NM O   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 

nghiệm/Quan sát  

2   CWE O Y 9999 00655 
Xét nghiệm/Quan sát chứa trong Nhóm 

Xét nghiệm được chỉ định 

3   ST O   00656 Các hậu tố ID Quan sát  

8.8.12.1 OM5-1 Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị số thứ tự giống như phân đoạn OM1 

kết hợp. 

8.8.12.2 OM5-2 Các Xét nghiệm/Quan sát chứa trong Nhóm Xét nghiệm được chỉ 

định (CWE)   00655 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã và tên gọi của tất cả xét nghiệm/quan sát 

trong một nhóm (mã bản chất P, như đã mô tả trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của 

Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát), một thủ tục chức năng riêng biệt (mã bản chất F), hoặc 

một tập cha (mã bản chất S). Khi một phân đoạn chứa một danh sách các thành phần, hệ 

thống gửi nên chắc chắn rằng các phân đoạn định nghĩa tất cả các thành phần được gửi đi 

trước khi tham chiếu đến chúng. Một mục nhập trong danh sách có thể là một nhóm xét 

nghiệm. 

ID dịch vụ/xét nghiệm/quan sát riêng biệt nên được ghi lại theo định dạng loại dữ 

liệu CWE, VD định dạng tiêu chuẩn của định danh quan sát mã hóa. Nhiều quan sát nên 

được ngăn cách bằng ký tự ngăn cách lặp lại. 

Nếu phân đoạn định nghĩa xác định các chất điện giải trong huyết thanh, trường dữ 

liệu này sẽ được trình bày giống như sau: 

2951-2^SODIUM^LN~ 

2823-3^POTASSIUM^LN~ 

2075-0^CHLORIDE^LN~ 

2028-9^CARBON DIOXIDE^LN 

Đối với thông số S (tập cha), trường dữ liệu này chứa các nhóm trong nhóm xét 

nghiệm (cha). VD, ROUTINES có thể được định nghĩa như sau: 

402^Electrolytes~352^Urinalysis~432^CBC~520^SMA12 

8.8.12.3 OM5-3 Các hậu tố ID Quan sát  (ST)   00656 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các xét nghiệm hoặc quy trình tạo ra một loại 

sử dụng hậu tố ID quan sát theo sau mã ID dịch vụ/xét nghiệm/quan sát. Trường dữ liệu 

này liệt kê các tùy chọn có thể. VD, một ảnh chụp X-quang có thể sử dụng hậu tố IMP, 

REC, DEV, hoặc hậu tố khác. Mỗi hậu tố nên được liệt kê trong trường dữ liệu này. 

8.8.13 OM6 – Phân đoạn Các quan sát được tính toán từ các quan sát khác  

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM6 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát 

Phân đoạn này chứa thông tin về số lượng được lấy từ một hoặc nhiều số lượng 

khác hoặc quan sát trực tiếp bởi các phương tiện toán học hoặc logic. 

Bảng thuộc tính HL7 - OM6 – Các quan sát được tính toán từ các quan sát khác  

Số 
TT 

Độ 
dài 

Độ 
dài 
hợp 
chuẩ

n 

Loại 
dữ 
liệu 

Tùy 
chọn 

Lặp 
lại 

Bảng 
Hạng 
mục 

Tên thành phần 

1  4= NM O   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét 
nghiệm/Quan sát  

2   TX O   00657 Quy tắc về nguồn gốc mẫu xét nghiệm  
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8.8.13.1 OM6-1 Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát  (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị giống như số thứ tự của phân đoạn 

OM1 kết hợp. 

8.8.13.2 OM6-2 Quy tắc về nguồn gốc mẫu xét nghiệm  (TX)   00657 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng khi các biến số bệnh nhân xuất phát 

từ một hoặc nhiều biến số bệnh nhân (VD, lọc chất creainine, trọng lượng lý tưởng, nhiệt 

độ cao nhất mỗi ngày, lượng đường trung bình, nguy cơ Framingham). Trường dữ liệu 

này chứa các quy tắc để nhận được giá trị của biến số này (VD, mã bản chất C, như đã 

đưa ra trong trường dữ liệu OM1-18-Bản chất của Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát). Điều 

này có thể được mô tả theo công thức hoặc mô tả mà con người có thể hiểu được. 

Tuy nhiên, chúng nên được định nghĩa theo Cú pháp Arden để xác định việc lựa 

chọn, các chức năng siêu việt và các toán tử đại số, ASTM E1460-92. Các quy tắc thu 

nhận được trình bày theo Cú pháp Arden nên được bắt đầu và kết thúc với ký tự ngăn 

cách Arden (;;). Trong cú pháp này, các biến số nên được xác định bởi trường dữ liệu 

OM1-2-ID Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát của nhà sản xuất. Chúng tôi khuyến nghị sử 

dụng Cú pháp Arden bởi vì nó cho phép đặc tả kỹ thuật rõ ràng của hầu hết các giá trị thu 

nhận và là một tiêu chuẩn được phát hành cho các mô đun logic y khoa. 

8.8.14 OM7 – Các thuộc tính cơ bản bổ sung (Trường dữ liệu này áp dụng cho 

hầu hết Quan sát/Dịch vụ) 

Nhà Quản lý kỹ thuật đối phân đoạn OM7 phải là người thực hiện chỉ định và 

quan sát 

Phân đoạn OM7 chứa các thuộc tính cơ bản bổ sung áp dụng cho việc định nghĩa 

hầu hết quan sát/dịch vụ. 

Bảng thuộc tính HL7 - OM7 – Thuộc tính cơ bản bổ sung  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  4= NM R   00586 
Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan 

sát  

2   CWE R   00238 Định danh dịch vụ phổ biến 

3   CWE O Y 0412 01481 Định danh loại 

4  200= TX O   01482 Mô tả loại 

5  200# ST O Y  01483 Đồng loại 

6   DTM O   01484 
Ngày/Thời gian bắt đầu Xét nghiệm/Quan 

sát có hiệu lực 

7   DTM O   01485 Ngày/Thời gian kết thúc Xét nghiệm/Quan 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

sát có hiệu lực 

8  5# NM O   01486 
Số lượng khoảng thời gian mặc định của Xét 

nghiệm/Dịch vụ 

9   CWE O  9999 01487 
Các đơn vị khoảng thời gian mặc định của 

Xét nghiệm/Dịch vụ 

10  60= CWE O   01488 Tần suất mặc định của Xét nghiệm/Dịch vụ 

11 1..1  ID O  0136 01489 Chỉ báo chấp thuận 

12   CWE O  0413 01490 Định danh chấp thuận 

13   DTM O   01491 
Ngày/Thời gian bắt đầu có hiệu lực của đồng 

thuận 

14   DTM O   01492 
Ngày/Thời gian kết thúc có hiệu lực của 

đồng thuận 

15  5# NM O   01493 Số lượng khoảng thời gian đồng thuận 

16   CWE C  0414 01494 Các đơn vị khoảng thời gian đồng thuận 

17  5# NM O   01495 
Số lượng khoảng thời gian chờ đợi đồng 

thuận 

18   CWE C  0414 01496 
Các đơn vị khoảng thời gian chờ đợi đồng 

thuận 

19   DTM O   00607 Ngày/Thời gian có hiệu lực của sự thay đổi 

20   XCN B   00224 Người nhập 

21   PL B Y  01497 Có thể chỉ định tại Địa điểm 

22  1= CWE O  0473 01498 Tình trạng công thức 

23 1..1  ID O  0136 01499 Chỉ báo chỉ định đặc biệt 

24   CWE O Y  01306 Giá trị khóa chính - CDM 

8.8.14.0 OM7 Định nghĩa trường dữ liệu 

8.8.14.1 OM7-1 Mã số thứ tự - Danh mục Xét nghiệm/Quan sát  (NM)   00586 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các giá trị số thứ tự 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70413
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70414
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70414
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70473
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136


Chương 8: Tập tin danh mục tổng thể 

Trang 78 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

8.8.14.2 OM7-2  Định danh dịch vụ phổ biến  (CWE)   00238 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh xét nghiệm hoặc dịch vụ ưa thích 

hoặc thông thường của nhà sản xuất. 

8.8.14.3 OM7-3 Định danh loại   (CWE)   01481 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên chủng loại (thuật ngữ đưa ra cho một 

nhóm các dịch vụ cho mục tiêu phân loại). Ví dụ: Phòng xét nghiệm, Dược, Chẩn đoán 

hình ảnh, vv. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0412 – Định danh chủng loại 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.8.14.4 OM7-4  Mô tả loại (TX)   01482 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đoạn văn bản mô tả cho chủng loại dịch 

vụ/xét nghiệm. 

Ví dụ: Chủng loại “Giải phẫu bệnh” có thể được mô tả là thực hành chuyên khoa 

liên quan đến tất cả khía cạnh của bệnh, với tham chiếu đặc biệt nguyên nhân tự nhiên cơ 

bản và sự phát triển của các điều kiện bất thường, giống như các sự thay đổi về cấu trúc 

và chức năng là kết quả từ tiến trình bệnh tật. 

8.8.14.5 OM7-5  Đồng loại   (ST)   01483 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên gọi thay thế cho chủng loại xét nghiệm 

/dịch vụ. Ví dụ: chủng loại “X-quang” là tên đồng nghĩa cho chủng loại “Chẩn đoán hình 

ảnh” 
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8.8.14.6 OM7-6  Ngày/Thời gian bắt đầu Xét nghiệm/Dịch vụ có hiệu lực  (DTM)   

01484 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà dịch vụ tồn tại để chỉ 

định, thực hiện, vv. 

8.8.14.7 OM7-7  Ngày/Thời gian kết thúc Xét nghiệm/Dịch vụ có hiệu lực  (DTM)   

01485 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà dịch vụ không được 

phép để chỉ định, thực hiện, vv. 

8.8.14.8 OM7-8  Số lượng khoảng thời gian mặc định của Xét nghiệm/Dịch vụ  

(NM)   01486 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ rõ khoảng thời gian mặc định cho dịch vụ. 

8.8.14.9 OM7-9  Các đơn vị khoảng thời gian mặc định của Xét nghiệm/Dịch vụ 

(CWE)   01487 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ rõ đơn vị khoảng thời gian dành cho dịch vụ 

8.8.14.10  OM7-10 Tần số mặc định của Xét nghiệm/Dịch vụ  (CWE)   01488 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ rõ tần suất mặc định (thường xuyên) dịch vụ 

sẽ được chỉ định để thực hiện 

8.8.14.11  OM7-11 Chỉ báo đồng thuận  (ID)   01489 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ rõ một sự đồng thuận là cần thiết cho dịch vụ. 

Tham khảo bảng HL7 0136 – Chỉ số có/không trong Chương 2C, các bảng mã. 
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Y Sự đồng thuận là bắt buộc cho dịch vụ để chỉ định/thực hiện 

N Không cần sự đồng thuận cho dịch vụ để chỉ định/thực hiện 

8.8.14.12  OM7-12 Định danh đồng thuận  (CWE)   01490 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh cho sự đồng thuận được quy định 

đối với dịch vụ. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0413-Định danh đồng thuận 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất.  

8.8.14.13  OM7-13 Ngày/Thời gian đồng thuận bắt đầu có hiệu lực  (DTM)   01491 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian sự đồng thuận là hợp lệ 

cho dịch vụ 

8.8.14.14  OM7-14  Ngày/Thời gian đồng thuận kết thúc hiệu lực  (DTM)   01492 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian sự đồng thuận không còn 

hợp lệ cho xét nghiệm/dịch vụ.   

8.8.14.15 OM7-15  Số lượng khoảng thời gian đồng thuận   (NM)   01493 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định khoảng thời gian mà sự đồng thuận là 

hợp lệ cho một dịch vụ đặc biệt. 

8.8.14.16  OM7-16 Các đơn vị khoảng thời gian đồng thuận  (CWE)   01494 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu quy định đơn vị thời gian cho trường dữ liệu OM7-15- 

Số lượng khoảng thời gian đồng thuận. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0414 – 

Các đơn vị thời gian trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

Lưu ý: Nếu số lượng khoảng thời gian đồng thuận được quy định, thì Đơn vị thời gian 

đồng thuận bắt buộc xuất hiện. 
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8.8.14.17  OM7-17 Số lượng khoảng thời gian chờ đợi đồng thuận (NM)   01495 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa khoảng thời gian giữa thời gian sự đồng thuận 

được ký kết và thời gian thủ tục có thể được thực hiện. 

8.8.14.18  OM7-18  Các đơn vị khoảng thời gian chờ đợi đồng thuận  (CWE)   01496 

Các 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: Trường dữ liệu quy định đơn vị thời gian cho trường dữ liệu OM7-17-

Số lượng khoảng thời gian chờ sự đồng thuận. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 

0414 – Đơn vị thời gian trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

Lưu ý: Nếu số lượng khoảng thời gian chờ sự đồng thuận được quy định, thì đơn vị 

khoảng thời gian chờ đồng thuật bắt buộc xuất hiện. 

8.8.14.19  OM7-19 Ngày/Thời gian có hiệu lực của sự thay đổi  (DTM)   00607 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa ngày và thời gian của lần thay đổi sau cùng trong 

quá trình xét nghiệm mà sẽ làm cho các kết quả trước không tương thích với kết quả mới. 

8.8.14.20  OM7-20 Người nhập  (XCN)   00224 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con 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 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 để ấn định chuyên gia (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để ấn định phương tiện (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho thẩm quyền phân công (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công cơ quan hoặc khoa (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)> 

Lưu ý: Trường dữ liệu không được chấp nhận và được duy trì để tương thích ngược 

với phiên bản trước phiên bản 2.8. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa định danh người thực sự đưa dịch vụ vào ứng 

dụng. Nó cung cấp một lộ trình kiểm tra trong trường hợp yêu cầu được nhập vào không 

chính xác và bộ phận phụ trợ cần phải làm rõ yêu cầu 
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8.8.14.21  OM7-21 Có thể chỉ định tại địa điểm (PL)   01497 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con phòng bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho giường bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho khoa (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal 

ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal 

ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con cho Định danh địa điểm hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Lưu ý: Trường dữ liệu không được chấp nhận và duy trì để tương thích ngược với 

phiên bản trước phiên bản 2.8 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa địa điểm nơi mà xét nghiệm/dịch vụ có thể được 

chỉ định 

8.8.14.22  OM7-22 Tình trạng công thức  (CWE)   01498 

Các thành phần dữ liệu :  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu cho biết dịch vụ (dược phẩm) có hoặc không nằm 

trong công thức pha chế. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0473 – Trạng thái 

công thức pha chế trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.8.14.23  OM7-23 Chỉ báo chỉ định đặc biệt  (ID)   01499 

Định nghĩa: Trường dữ liệu cho biết dịch vụ (dược phẩm) có hoặc không là một 

chỉ định đặc biệt. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/không trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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Y Đây là một chỉ định đặc biệt 

N Đây không là chỉ định đặc biệt 

8.8.14.24  OM7-24 Giá trị khóa chính - CDM   (CWE)   01306 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Cho phép khả năng liên kết hạng mục Dịch vụ/Xét nghiệm/Quan sát 

với một CIM (danh mục chi phí hạng mục). Trường dữ liệu chứa giá trị tương ứng của 

trường dữ liệu CDM-1 cho CIM liên kết đến. Nó hoàn toàn có khả năng cho phép nhiều 

chi phí hạng mục liên kết với một hạng mục Dịch /Xét nghiệm/Quan sát riêng biệt.  

8.9 DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM  

8.9.1 MFN/MFK – Bản tin danh mục địa điểm bệnh nhân (sự kiện M05) 

Phần này quan tâm đặc biệt đến việc mô tả một bản tin danh mục được sử dụng để 

truyền thông tin xác định danh sách các địa điểm bệnh nhân chăm sóc sức khỏe, chẳng 

hạn như đơn vị điều dưỡng, phòng, giường, khoa lâm sàng, phòng kiểm tra, vv. Trong 

môi trường mạng, phân đoạn này có thể được sử dụng để định nghĩa các địa điểm bệnh 

nhân cho các ứng dụng khác. Phân đoạn cũng chứa trạng thái sẵn sàng và các địa điểm hỗ 

trợ cho địa điểm bệnh nhân. 

Các phân đoạn LOC, LCH, LRL, LDP, và LCC phải đặt sau các phân đoạn MFI và 

MFE, như đã mô tả tại mục 8.5, “CÁC PHÂN ĐOẠN DANH MỤC DÙNG CHUNG”. 

Trong bản tin sau đây, trường dữ liệu MFI-1-định danh danh mục nên có giá trị “LOC” 

MFN^M05^MFN_M05: Thông báo danh mục – Địa điểm bệnh nhân  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_LOCATION   

  MFE Danh mục nhập vào  8 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  LOC Danh mục địa điểm bệnh nhân  8 

  [{ LCH }] Đặc điểm địa điểm  8 

  [{ LRL }] Mối quan hệ địa điểm  8 

  { --- bắt đầu MF_LOC_DEPT   

    LDP Địa điểm khoa  8 

    [{ LCH }] Đặc điểm địa điểm  8 

    [{ LCC }] Mã chi phí địa điểm  8 

  } --- kết thúc MF_LOC_DEPT   

} --- kết thúc MF_LOCATION   

Khi phân đoạn LCH xuất hiện ngay sau phân đoạn LOC, nó trao đổi thông tin đặc 

điểm giống nhau qua các khoa có thể sử dụng cùng một phòng bệnh. Khi phân đoạn LCH 

xuất hiện ngay sau phân đoạn LDP, nó trao đổi thông tin đặc điểm khác nhau cho các 

khoa khác nhau sử dụng cùng một phòng bệnh 

MFK^M05^MFK_M01: Xác nhận danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] ACK danh mục  8 

8.9.2 LOC - Phân đoạn Định danh địa điểm  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn LOC là người quản lý thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn LOC có thể xác định bất kỳ địa điểm bệnh nhân nào được tham chiếu 

bởi hệ thống thông tin. Phân đoạn này cho phép thiết lập thông tin vị trí địa lý (địa điểm). 

Phân đoạn này không được sử dụng cho việc nắm giữ thông tin người cư trú hiện tại hoặc 

thông tin sử dụng hiện tại. Mỗi một phân đoạn LOC mô tả vị trí của một bệnh nhân. Tuy 

nhiên, phân đoạn LOC cũng có thể được sử dụng để mô tả cho mỗi đơn vị điều dưỡng và 

khoa/phòng. 
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Bảng thuộc tính HL7 - LOC – Định danh địa điểm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   PL R   01307 Giá trị khóa chính - LOC 

2  48# ST O   00944 Mô tả địa điểm 

3  1= CWE R Y 0260 00945 Loại địa điểm - LOC 

4   XON O Y  00947 Tên tổ chức - LOC 

5   XAD O Y  00948 Địa chỉ địa điểm 

6   XTN O Y  00949 Số điện thoại của địa điểm 

7   CWE O Y 0461 00951 Mã số giấy phép 

8  3= CWE O Y 0261 00953 Thiết bị tại địa điểm 

9  1= CWE O  0442 01583 Mã dịch vụ của địa điểm 

8.9.2.1 LOC-1   Giá trị khóa chính - LOC   (PL)   01307 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền đối với địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh của tổ chức đối với địa điểm. Giá 

trị định danh chính phải phù hợp với trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính – MFE. 

Trường dữ liệu có thành phần dữ liệu giống như các trường dữ liệu địa điểm bệnh nhân 

trong phân đoạn PV1 (ngoại trừ trạng thái giường bệnh không thuộc trường dữ liệu này) 

Tối thiểu thành phần dữ liệu đầu tiên là bắt buộc xuất hiện trong trường dữ liệu 

này. Thành phần dữ liệu có thể là một mã định danh cho bộ phận điều dưỡng trong các 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70260
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70461
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70261
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70442


Chương 8: Tập tin danh mục tổng thể 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 87 

Bản cuối. Tháng 2, 2014. 

địa điểm bệnh nhân điều trị nội trú, hoặc phòng khám, khoa hoặc nhà đối với địa điểm 

bệnh nhân ngoại trú thay vì bệnh nhân nội trú. 

8.9.2.2 LOC-2   Mô tả địa điểm   (ST)   00944 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả dạng văn bản tùy ý của địa điểm, để 

diễn giải chi tiết cho giá trị khóa chính LOC. 

8.9.2.3 LOC-3   Loại địa điểm - LOC   (CWE)   00945 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã xác định loại địa điểm. Tham khảo Bảng 

người dùng định nghĩa 0260 – Loại địa điểm của bệnh nhân trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị được đề xuất.  

8.9.2.4 LOC-4   Tên gọi tổ chức - LOC   (XON)   00947 

Các 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 đối với Mã loại tên gọi 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 để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công khoa (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa tổ chức mà địa điểm thuộc về. Đối với địa điểm 

bệnh nhân nội trú, trường dữ liệu này có thể là tên gọi bệnh viện hoặc viện. Đối với bệnh 

nhân ngoại trú, trường dữ liệu này có thể là tên phòng khám hoặc văn phòng bác sỹ. 
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8.9.2.5 LOC-5   Địa chỉ của địa điểm   (XAD)   00948 

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

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

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

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

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con cho mã quận/giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với vùng dân cư (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa địa chỉ của địa điểm bệnh nhân, đặc biệc được sử 

dụng cho địa điểm phòng khám hoặc văn phòng bác sỹ đối với bệnh nhân ngoại trú. 

8.9.2.6 LOC-6   Số điện thoại của địa điểm   (XTN)   00949 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với định danh viễn thông chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa số điện thoại của địa điểm bệnh nhân, nếu có. Ví 

dụ, số điện thoại phòng hoặc giường bệnh cho bệnh nhân sử dụng. 

8.9.2.7 LOC-7   Số giấy phép hoạt động   (CWE)   00951 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa nhiều số giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

chữa bệnh. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0461 – Số giấy phép hoạt động trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.9.2.8 LOC-8   Trang thiết bị tại địa điểm  (CWE)   00953 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu lặp lại này cho biết rõ loại trang thiết bị nào đã được 

bố trí sẵn. Chỉ áp dụng đối với địa điểm là phòng bệnh hoặc giường bệnh. Nếu trường dữ 

liệu LOC-3-Loại địa điểm cho biết rõ đây là phòng bệnh, thì đây sẽ là trang thiết bị được 

bố trí sẵn trong phòng bệnh có thể được sử dụng bởi nhiều hơn một giường bệnh. Nếu 

trường dữ liệu LOC-3-Loại địa điểm cho biết rõ đây là giường bệnh, thì đây sẽ là trang 

thiết bị được bố trí sẵn cho giường bệnh này. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 

0261 – Trang thiết bị tại địa điểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề 

xuất 

8.9.2.9 LOC-9   Mã dịch vụ của địa điểm   (CWE)   01583 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu phân loại các loại dịch vụ được cung cấp tại địa điểm. 

Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0442 – Mã dịch vụ tại địa điểm trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.9.3 LCH - Phân đoạn đặc điểm của địa điểm  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn LCH là người quản lý thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn LCH được sử dụng để xác định các đặc điểm của địa điểm mà bệnh 

nhân sẽ được ấn định cho giường hoặc phòng bệnh. Nó chứa các đặc điểm vị trí của 
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phòng hoặc giường bệnh đã được xác định trong phân đoạn LOC. Mỗi một phân đoạn 

LCH mô tả một thuộc tính. 

Khi phân đoạn LCH xuất hiện ngay sau phân đoạn LOC, nó chia sẻ thông tin đặc 

điểm địa điểm qua nhiều khoa cùng sử dụng chung phòng bệnh. Khi phân đoạn LCH xuất 

hiện ngay sau phân đoạn LDP, nó chia sẻ thuộc tính khác nhau cho khoa/phòng khác 

nhau cùng sử dụng chung phòng bệnh. Ví dụ, các đặc điểm sau đây sẽ thay đổi bởi khoa 

đang sử dụng phòng: đào tạo, giới tính, nhân sự, cài đặt, quá tải, trong khi các đặc điểm 

khác có thể vẫn giữ nguyên như cũ. 

Bảng thuộc tính HL7 - LCH – Đặc điểm của địa điểm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   PL R   01305 Giá trị khóa chính - LCH 

2 
1..

1 
 ID O  0206 00763 Phân đoạn mã hoạt động 

3   EI O   00764 Phân đoạn khóa duy nhất 

4   CWE R  0324 01295 ID đặc điểm của địa điểm 

5   CWE R  

0136/ 

0262/ 

0263 

01294 Giá trị đặc điểm của địa điểm - LCH 

8.9.3.1 LCH- Giá trị khóa chính - LCH   (PL)   01305 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

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

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70206
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70324
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70262
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70263


Chương 8: Tập tin danh mục tổng thể 

Trang 92 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Giá trị chính được xác định. Trường dữ liệu có các thành phần dữ liệu giống như 

trường dữ liệu địa điểm bệnh nhân trong phân đoạn PV1 (ngoại trừ trạng thái giường 

bệnh không xuất hiện ở đây). Tối thiểu thành phần dữ liệu đầu tiên bắt buộc xuất hiện 

trong trường dữ liệu này. Nội dung của trường dữ liệu phải phù hợp chính xác với nội 

dung của phân đoạn MFE trước đó (trường dữ liệu MFE-4- Giá trị khóa chính – MFE), 

phân đoạn LOC trước đó (LOC-1-Giá trị khóa chính – LOC), và phân đoạn LDP trước đó 

(LDP-1-Giá trị khóa chính – LDP) 

8.9.3.2 LCH-2   Mã hoạt động phân đoạn  (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sự lặp lại của phân đoạn đang được bổ 

sung, thay đổi, hoặc xóa bỏ. Mã hoạt động bổ sung việc kiểm tra xác nhận phù hợp để chỉ 

thị, từ quan điểm của hệ thống gửi, sự lặp lại của một phân đoạn là đang được bổ sung, 

thay đổi hoặc xóa bỏ. Trường dữ liệu này và trường dữ liệu theo sau được sử dụng để 

thực hiện chế độ “khóa duy nhất” của các phân đoạn lặp lại cập nhật. (Tham khảo 

Chương 2, mục 2.10.4.2, “Mã hoạt động/định nghĩa cập nhật chế độ định danh duy 

nhất.”) Tham khảo bảng HL7 0206 – Mã hoạt động phân đoạn trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.9.3.3 LCH-3   Khóa duy nhất của Phân đoạn  (EI)   00764 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa định danh duy nhất cho nhiều lần lặp lại của 

phân đoạn này, để được sử dụng trong việc kết hợp với trường dữ liệu trước. Mội lần lặp 

lại của phân đoạn sẽ được định danh duy nhất bởi trường dữ liệu khóa duy nhất phục vụ 

mục tiêu cập nhật. 

8.9.3.4 LCH-4   ID đặc điểm của địa điểm   (CWE)   01295 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh để trình bày đặc điểm đang được 

trao đổi cùng với phân đoạn này. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0324 – ID đặc 

điểm địa điểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.9.3.5 LCH-5  Giá trị đặc điểm của địa điểm - LCH   (CWE)   01294 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa giá trị của đặc điểm trường dữ liệu ở trên. Các 

giá trị mã hóa mong muốn của trường dữ liệu này sẽ phụ thuộc vào trường dữ liệu trước. 

VD, nếu trường dữ liệu trước là SMK, IMP, INF, các giá trị sẽ là “Y” hoặc “N”. 

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “SHA” – chỗ tối, 

tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ cho trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức. 

Y không có giường bệnh thực tế, nhưng là địa điểm lưu giữ tạm thời không 

tồn tại khi thống kê 

N Đây là giường bệnh thực tế 

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “PRL” – cấp độ riêng 

tư (CWE), thì trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức cho biết 

phương thức thiết kế phòng bệnh theo mục đích sử dụng, không tính đến mục tiêu sử 

dụng khác trong tình huống đặc biệt. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0262 – 

Cấp độ riêng tư trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá được đề xuất. 

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “LCR” – Mức độ 

chăm sóc, thì trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức chứa mã 

cho biết mức độ nghiêm trọng của tình trạng sức khỏe của bệnh nhân mà địa điểm này 

được thiết kế để xử lý. Điều này cho biết phương thức thiết kế phòng bệnh theo mục đích 

sử dụng, không tính đến mục tiêu sử dụng khác trong tình huống đặc biệt. Tham khảo 

Bảng người dùng định nghĩa 0263 – mức độ chăm sóc trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị được đề xuất. 
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Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “IFD” – bệnh truyền 

nhiễm, tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ cho trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ 

chức. 

Y Bệnh có bệnh truyền nhiễm có thể được phân vào địa điểm này, đó là, địa 

điểm này có thể được sử dụng để cô lập 

N địa điểm này không thể được sử dụng để cô lập 

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “SMO” – hút thuốc, 

tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ cho trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức.  

Y đây là địa điểm hút thuốc 

N đây là địa điểm cấm hút thuốc 

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “IMP” – Xạ trị, tham 

khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ cho trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức. 

Y Địa điểm này có thể được sử dụng cho các bệnh nhân xạ trị 

N Địa điểm này không thể được sử dụng cho các bệnh nhân xạ trị  

Khi trường dữ liệu LCH-4-ID đặc điểm địa điểm chứa giá trị “LIC” – Cho phép, 

tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ cho trường dữ liệu LRL-5-Giá trị liên quan đến địa điểm của tổ chức. 

Y Địa điểm này được phép 

N Địa điểm này không được phép 

8.9.4 LRL - Phân đoạn mối liên hệ địa điểm  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn LRL là người quản lý thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn LRL được sử dụng để xác định mối quan hệ của một địa điểm với địa 

điểm khác, gần phòng xét nghiệm nhất, Dược, vv. 
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Bảng thuộc tính HL7 - LRL – Mối liên hệ của địa điểm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   PL R   00943 Giá trị khóa chính - LRL 

2 1..1  ID O  0206 00763 Mã hoạt động của Phân đoạn 

3   EI O   00764 Khóa duy nhất của Phân đoạn 

4   CWE R  0325 01277 ID mối quan hệ của địa điểm 

5   XON C Y  01301 Giá trị mối quan hệ địa điểm của tổ chức 

6   PL C   01292 Giá trị mối quan hệ địa điểm bệnh nhân 

8.9.4.1 LRL-1  Giá trị khóa chính - LRL   (PL)   00943 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Giá trị chính được xác định. Trường dữ liệu có các thành phần dữ liệu giống như 

trường dữ liệu địa điểm bệnh nhân trong phân đoạn PV1 (ngoại trừ trạng thái giường 

bệnh không xuất hiện ở đây). Tối thiểu thành phần dữ liệu đầu tiên bắt buộc xuất hiện 

trong trường dữ liệu này. Nội dung của trường dữ liệu phải phù hợp chính xác với nội 

dung của phân đoạn MFE trước đó (trường dữ liệu MFE-4- Giá trị khóa chính – MFE), 

phân đoạn LOC trước đó (LOC-1-Giá trị khóa chính – LOC), và phân đoạn LDP trước đó 

(LDP-1-Giá trị khóa chính – LDP) 
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8.9.4.2 LRL-2  Mã hoạt động của Phân đoạn   (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sự lặp lại của phân đoạn đang được bổ 

sung, thay đổi, hoặc xóa bỏ. Mã hoạt động bổ sung việc kiểm tra xác nhận phù hợp để chỉ 

thị, từ quan điểm của hệ thống gửi, sự lặp lại của một phân đoạn là đang được bổ sung, 

thay đổi hoặc xóa bỏ. Trường dữ liệu này và trường dữ liệu theo sau được sử dụng để 

thực hiện chế độ “khóa duy nhất” của các phân đoạn lặp lại cập nhật. (Tham khảo 

Chương 2, mục 2.10.4.2, “Mã hoạt động/định nghĩa cập nhật chế độ định danh duy 

nhất.”) Tham khảo bảng HL7 0206 – Mã hoạt động phân đoạn trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ 

8.9.4.3 LRL-3  Khóa duy nhất của Phân đoạn   (EI)   00764 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa định danh duy nhất cho nhiều lần lặp lại của 

phân đoạn này, để được sử dụng trong việc kết hợp với trường dữ liệu trước. Mội lần lặp 

lại của phân đoạn sẽ được định danh duy nhất bởi trường dữ liệu khóa duy nhất phục vụ 

mục tiêu cập nhật. 

8.9.4.4 LRL-4  ID mối quan hệ của địa điểm  (CWE)   01277 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh để hiển thị mối liên hệ đang được 

trao đổi cùng với phân đoạn này. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0325 – ID mối 

liên hệ với địa điểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất 

8.9.4.5 LRL-5  Giá trị mối quan hệ địa điểm của tổ chức  (XON)   01301 

Các 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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên gọi 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 để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công khoa/phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu là điều kiện cho giá trị của trường dữ liệu LRL-4-ID 

mối liên hệ địa điểm. Khi trường dữ liệu LRL-4-ID mối liên hệ địa điểm chứa “RX” – khu 

vực gần nhà thuốc nhất, “RX2” – nhà thuốc khác, “LAB” – khu vực gần phòng xét 

nghiệm nhất, “LB2” – phòng xét nghiệm khác, hoặc “DTY” – Khoa dinh dưỡng, trường 

dữ liệu này lưu giữ tên gọi mở rộng của tổ chức. Ví dụ: giá trị của trường dữ liệu này là 

điều kiện cho giá trị của trường dữ liệu LRL-4- ID mối liên hệ địa điểm. Ví dụ, đối với 

địa điểm bệnh nhân nội trú, đây có thể là mã ID khoa trong tòa nhà bằng cách sử dụng 

thành phần dữ liệu thứ ba của loại dữ liệu này. Đối với địa điểm bệnh nhân ngoại trú, đây 

có thể là khu vực bên ngoài gần nhà thuốc. 

8.9.4.6 LRL-6  Giá trị mối quan hệ địa điểm bệnh nhân  (PL)   01292 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là điều kiện cho giá trị của trường dữ liệu LRL-4-

ID mối liên hệ địa điểm. Khi trường dữ liệu LRL-4-ID mối liên hệ địa điểm chứa giá trị 

“ALI” – các tên gọi khác của địa điểm hoặc “PAR” – địa điểm bệnh nhân, trường dữ liệu 

này chứa giá trị của địa điểm bệnh nhân kết hợp. 

Khi trường dữ liệu LRL-4-ID mối liên hệ địa điểm chứa giá trị “PAR” – cha, 

trường dữ liệu này chứa giá trị của địa điểm cha để cho phép các mục nhập lồng nhau. Ví 

dụ, nhập giá trị giường bệnh có thể chỉ đến các giá trị nó được đặt trong phòng bệnh hoặc 

bộ phận điều dưỡng. Giá trị địa điểm cha nên giống với giá trị của trường dữ liệu LOC-1-

Giá trị khóa chính – LOC của mục nhập cha. Không dự định sử dụng cho nhiều thiết kế 

của cùng một địa điểm vật lý, nhưng để xác định các địa điểm vật lý lớn hơn (tập cha) 

chứa các địa điểm vật lý dưới dạng tập con.  

8.9.5 LDP - Phân đoạn địa điểm khoa/phòng  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn LDP là người quản lý thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn LDP xác định cách thức mà khoa/phòng cụ thể sử dụng phòng bệnh 

nhân. Nhiều khoa/phòng có thể sử dụng cùng một phòng bệnh nhân, vì vậy có thể có 

nhiều phân đoạn LDP theo sau một phân đoạn LOC. Mỗi một phân đoạn LOC có tối 

thiểu một phân đoạn LDP theo sau. Phân đoạn này không phục vụ mục tiêu truyền tải 

thông tin cư trú hiện tại. 

Bảng thuộc tính HL7 - LDP – Địa điểm khoa/phòng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   PL R   00963 Giá trị khóa chính - LDP 

2   CWE R  0264 00964 Địa điểm khoa/phòng 

3  3= CWE O Y 0069 00965 Địa điểm dịch vụ 

4   CWE O Y 0265 00966 Loại chuyên môn 

5  1= CWE O Y 0004 00967 Các phân lớp bệnh nhân hợp lệ 

6 1..1  ID O  0183 00675 Cờ hoạt động/ngừng hoạt động 

7   DTM O   00969 Ngày kích hoạt - LDP 

8   DTM O   00970 Ngày ngừng kích hoạt - LDP 

9  80= ST O   00971 Lý do đã ngừng hoạt động 

10   VH O Y 0267 00976 Các giờ thăm khám 

11   XTN O   00978 Số điện thoại liên lạc 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

12   CWE O  0462 01584 Địa điểm Trung tâm chi phí 

8.9.5.1 LDP-1  Giá trị khóa chính - LDP   (PL)   00963 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Giá trị chính được xác định. Trường dữ liệu có các thành phần dữ liệu giống như 

trường dữ liệu địa điểm bệnh nhân trong phân đoạn PV1 (ngoại trừ trạng thái giường 

bệnh không xuất hiện ở đây). Tối thiểu thành phần dữ liệu đầu tiên bắt buộc xuất hiện 

trong trường dữ liệu này. Nội dung của trường dữ liệu phải phù hợp chính xác với nội 

dung của phân đoạn MFE trước đó (trường dữ liệu MFE-4- Giá trị khóa chính – MFE), 

phân đoạn LOC trước đó (LOC-1-Giá trị khóa chính – LOC). 
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8.9.5.2 LDP-2  Địa điểm khoa/phòng  (CWE)   00964 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm khoa/phòng của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0264 – Địa điểm khoa/phòng trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất.  

8.9.5.3 LDP-3  Địa điểm dịch vụ  (CWE)   00965 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa dịch vụ của bệnh viện hoặc dịch vụ phụ trợ 

kết hợp cùng với địa điểm. Tùy thuộc vào cách sử dụng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Các dịch vụ khác nhau có thể được thực hiện lặp lại ở các khoa/phòng vào các ngày khác 

nhau. Các giá trị này sẽ giống với các giá trị của trường dữ liệu PV1-10-Dịch vụ của bệnh 

viện, do bệnh viện tự định nghĩa. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0069 – Dịch 

vụ của bệnh viện trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

8.9.5.4 LDP-4  Loại chuyên môn   (CWE)   00966 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoa/phòng khám loại đặc biệt (nếu có). Đây 

cũng có thể được cân nhắc là một loại giường (đặc biệt). Loại đặc biệt là một loại chỗ ở 
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vật lý, trong khi đó ‘loại chỗ ở’ (trường dữ liệu LCC-3-Loại chỗ ở) là một loại chỗ ở có 

chi phí cao. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0265 – Loại đặc biệt trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá đề xuất. Tham khảo thêm trường dữ liệu LCH-4-ID đặc 

điểm địa điểm và LHC-5-Giá trị đặc điểm của địa điểm. 

8.9.5.5 LDP-5  Các phân lớp bệnh nhân hợp lệ  (CWE)   00967 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các loại bệnh nhân để phân loại giường cho 

bệnh nhân. Ví dụ, Bệnh nhân nội trú, bệnh nhân ngoại trú, khám lâm sàng, Cấp cứu, 

chuyển bệnh nhân, theo dõi, vv. Các giá trị này sẽ giống như một bộ các giá trị được sử 

dụng trong trường dữ liệu PV1-2-Loại bệnh nhân. Tham khảo Bảng người dùng định 

nghĩa 0004 – Loại bệnh nhân trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

8.9.5.6 LDP-6  Cờ hoạt động/ngừng hoạt động  (ID)   00675 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết địa điểm đang được sử dụng, thích hợp, 

có thể sử dụng (không tính trường hợp địa điểm đang được sắp xếp lại bởi nhân viên dọn 

dẹp). Tham khảo Bảng HL7 0183 – Hoạt động/Không hoạt động trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.9.5.7 LDP-7  Ngày hoạt động - LDP   (DTM)   00969 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian khi mà địa điểm chuyển 

trạng thái hoạt động hoặc “có thể sử dụng” cho một khoa/phòng (không tính trường hợp 

địa điểm đang chờ để sắp xếp lại bởi nhân viên dọn dẹp phòng). 

8.9.5.8 LDP-8  Ngày ngừng hoạt động - LDP   (DTM)   00970 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà địa điểm ở trong trạng 

thái không hoạt động hoặc “không thể sử dụng” cho khoa/phòng này ((không tính trường 

hợp địa điểm đang chờ để sắp xếp lại bởi nhân viên dọn dẹp phòng). 
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8.9.5.9 LDP-9  Lý do đã ngừng hoạt động  (ST)   00971 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nguyên nhân hoặc lý do địa điểm đã được 

chuyển sang trạng thái không thể sử dụng. Trường dữ liệu này được sử dụng khi trường 

dữ liệu LDP-8-Ngày không hoạt động – LDP được gửi đi. 

8.9.5.10 LDP-10  Các giờ thăm khám  (VH)   00976 

Các thành phần dữ liệu:  <Start Day Range (ID)> ^ <End Day Range (ID)> ^ <Start Hour Range 

(TM)> ^ <End Hour Range (TM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa thời gian mà địa điểm này được mở cho việc 

thăm khám. Tham khảo Bảng HL7 0267 – Ngày trong tuần trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ cho thành phần dữ liệu đầu tiên 

8.9.5.11 LDP-11  Số điện thoại liên lạc  (XTN)   00978 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với định danh dịch vụ viễn thông (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại được sử dụng để liên lạc nhân 

viên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh về địa điểm bệnh nhân, trong trường hợp tra cứu về 

địa điểm. Số điện thoại này không cần thiết phải có trong địa điểm bệnh nhân. 
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8.9.5.12 LDP-12 Địa điểm Trung tâm chi phí  (CWE)   01584 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trung tâm chi phí mà địa điểm này thuộc về. 

Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0462 – Địa điểm Trung tâm chi phí trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

8.9.6 LCC - Phân đoạn mã chi phí của địa điểm  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn LCC là người quản lý thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn tùy chọn LCC xác định cách thức khoa/phòng cụ thể có thể tính toán 

chi phí về phòng bệnh nhân. Một khoa/phòng có thể sử dụng các mã chi phí khác nhau 

cho cùng phòng hoặc giường, do đó phân đoạn LDP có thể có nhiều phân đoạn LCC theo 

sau. 

Bảng thuộc tính HL7 - LCC – Mã chi phí địa điểm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   PL R   00979 Giá trị khóa chính - LCC 

2   CWE R  0264 00964 Địa điểm khoa/phòng 

3   CWE O Y 0129 00980 
Loại phòng (dành cho bệnh nhân nằm 

viện) 

4   CWE R Y 0132 00981 Mã chi phí 

8.9.6.1 LCC-1  Giá trị khóa chính - LCC   (PL)   00979 

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

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

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

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

& <Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70264
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70129
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70132
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Thành phần dữ liệu con đối với giườn bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền cho địa điểm (HD):  <Namespace ID (IS)> 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa mã định danh địa điểm cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. Giá trị chính được xác định. Trường dữ liệu có các thành phần dữ liệu giống như 

trường dữ liệu địa điểm bệnh nhân trong phân đoạn PV1 (ngoại trừ trạng thái giường 

bệnh không xuất hiện ở đây). Tối thiểu thành phần dữ liệu đầu tiên bắt buộc xuất hiện 

trong trường dữ liệu này. Nội dung của trường dữ liệu phải phù hợp chính xác với nội 

dung của phân đoạn MFE trước đó (trường dữ liệu MFE-4- Giá trị khóa chính – MFE), 

phân đoạn LOC trước đó (LOC-1-Giá trị khóa chính – LOC), và phân đoạn LDP trước đó 

(trường dữ liệu LDP-1-Giá trị khóa chính – LDP). 

8.9.6.2 LCC-2   Địa diểm thuộc khoa/phòng   (CWE)   00964 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm khoa/phòng của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh mà địa điểm thuộc về. Nó có thể có giá trị giống như giá trị trong trường dữ 

liệu của phân đoạn LDP trước đó (LDP-2-Địa điểm thuộc khoa/phòng hoặc LDP-12-địa 

điểm thuộc Trung tâm chi phí). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0264 – Địa điểm 

thuộc khoa/phòng trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 
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8.9.6.3 LCC-3 Loại phòng  (CWE)   00980 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa loại chi phí chỗ ở của giường hoặc phòng bệnh 

mà tỷ lệ được sử dụng bởi bệnh nhân tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, và xác định 

phương thức tính toán chi phí. Không giống như loại đặc biệt. Được sử dụng cho các loại 

sổ kế toán chung. Loại chuyên khoa là loại phòng ở vật lý, trong khi trường dữ liệu này là 

loại phòng ở chi phí. Giá trị mã hóa lặp lại. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 

0129 – Mã phòng ở trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.9.6.4 LCC-4  Mã chi phí  (CWE)   00981 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mục nhập mã hóa lặp lại cho các mã xác 

định phương thức sử dụng địa điểm có tính phí. Để tham chiếu bảng danh mục giường 

bệnh với danh mục chi phí, hoặc để tính toán chi phí khi một bệnh được phân vào một 

giường bệnh. Những giá trị này nên có cùng bộ các giá trị được sử dụng trong trường dữ 

liệu FT1-7-Mã giao dịch. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 
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8.9.7 Ví dụ: MFN bản tin danh mục địa điểm 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M05^MFN_M05|MSGID002|P|2.8||AL|NE

<cr> 

MFI|LOC||UPD|||AL<cr> 

MFE|MAD|PMF98123789182|199110011230|3A^RM17^17-2^FAC1|PL<cr> 

LOC|3A^RM17^17-2^FAC1|BEST BED IN UNIT|B|UNIVERSITY HOSPITAL|54326 SAND P0INT 

WAY^^SEATTLE^WA^98199|(206)689-1329|92837465998|OXY<cr> 

LCH|3A^RM17^17-2^FAC1|||IMP|Y<cr> 

LRL|3A^RM17^17-2^FAC1|||LAB|3WEST PATH LAB<cr> 

LDP|3A^RM17^17-2^FAC1|PED|MED|PIN|I|A|19941004||||(206)689-1363<cr> 

LCC|3A^RM17^17-2^FAC1|PED|PIC|R38746<cr> 

8.10 DANH MỤC MÔ TẢ CHI PHÍ  

8.10.1 MFN/MFK – Bản tin danh mục mô tả chi phí (sự kiện M04) 

Phân đoạn danh mục mô tả chi phí (CDM) nên được sử dụng kết hợp cùng với các 

phân đoạn danh mục dùng chung tại mục 8.5, “CÁC PHÂN ĐOẠN DANH MỤC 

CHUNG.” Việc kết nối các hệ thống thường xuyên cần có, không chỉ trao đổi dữ liệu về 

các chi phí chi tiết của bệnh nhân, mà còn trao đổi các hạng mục xác định chi phí mà qua 

đó một ứng dụng có thể biết được phương thức xử lý một mã chi phí cụ thể. Danh mục 

mô tả chi phí là một tập tin danh mục. Phân đoạn CDM sau đây là một phân đoạn được 

thiết kế đặc biệt để kết nối các danh mục mô tả chi phí. Trong bản tin sau đây, định danh 

MFI-tập tin danh mục nên là “CDM”. Khi phân đoạn CDM được sử dụng trong bản tin 

MFN, định nghĩa lý thuyết được mô tả như sau: 

MFN^M04^MFN_M04: Thông báo danh mục – Mô tả chi phí  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_CDM   

  MFE Nhập danh mục  8 

  CDM Danh mục mô tả chi phí  8 

  [{ PRC }] Phân đoạn giá  8 

} --- kết thúc MF_CDM   
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MFK^M04^MFK_M01: Xác nhận danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh mục  8 
 

8.10.2 CDM - Phân đoạn danh mục mô tả chi phí  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn CDM là người thực hiện việc quản lý tài 

chính 

Phân đoạn CDM chứa các trường dữ liệu để xác định bất kỳ hạng mục nào được 

tính toán chi phí cho tài khoản bệnh nhân, bao gồm các thủ thuật, dịch vụ, nguồn cung 

ứng. Phân đoạn này được sử dụng để duy trì một danh sách bao gồm các hạng mục sử 

dụng có thể tính chi phí phù hợp. Mục tiêu là để giữ các mã hóa đơn thanh toán được 

đồng bộ giữa các hệ thống HIS, viện phí, và khoa/phòng khác. Phân đoạn này không 

được sử dụng cho mục tiêu quản lý vật tư, quản lý kho, hoặc các cơ cấu giá phức tạp mà 

các trường dữ liệu phức tạp bổ sung sẽ được yêu cầu. Việc đưa ra mã chi phí xác định, 

các trường dữ liệu kết hợp trong danh mục mô tả chi phí sẽ cung cấp dữ liệu cơ bản về 

giá và thanh toán. Tất cả những thông tin bổ sung cần thiết cho hệ thống tính toán chi phí 

của bệnh nhân để thực hiện việc thanh toán và đưa ra hóa đơn không được bao gồm trong 

phân đoạn này; những thông tin đó nên là một thành phần của bảng cấu hình bảo hiểm 

hoặc thanh toán viện phí. 

Phân đoạn CDM chứa các trường dữ liệu cho một hạng mục có thể thanh toán, duy 

trì giống nhau qua các các loại cơ sở, khoa/phòng, và bệnh nhân. Phân đoạn PRC theo 

sau chứa các trường dữ liệu cho cùng một hạng mục có thể thanh toán, thay đổi tùy thuộc 

vào loại cơ sở, khoa/phòng, hoặc bệnh nhân. 

Bảng thuộc tính HL7 - CDM – Danh mục mô tả chi phí  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0132 01306 Giá trị khóa chính - CDM 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

2   CWE O Y 0132 00983 Bí danh của mã chi phí 

3  20# ST R   00984 Mô tả ngắn gọn chi phí 

4  250# ST O   00985 Mô tả dài (đầy đủ) chi phí 

5  1= CWE O  0268 00986 Chỉ báo ghi đè mô tả 

6   CWE O Y 0132 00987 Các chi phí tăng lên 

7   CNE O Y 0088 00393 Mã thủ tục 

8 1..1  ID O  0183 00675 Cờ hoạt động/ngừng hoạt động 

9   CWE O Y 0463 00990 Mã số lưu kho 

10  12= NM O   00991 Nạp nguồn lực (tài nguyên) 

11   CX O Y  00992 Mã số hợp đồng 

12   XON O Y  00993 Hợp đồng của tổ chức 

13 1..1  ID O  0136 00994 Chỉ báo chi phí phòng bệnh 

8.10.2.1 CDM-1  Giá trị khóa chính - CDM   (CWE)   01306 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu khóa của mục nhập. Phải có giá trị giống với trường 

dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính – MFE. Trường dữ liệu này chứa mã được tổ chức ấn 

định phục vụ mục tiêu xác định duy nhất hạng mục có thể được thanh toán chi phí. Ví dụ, 

trường dữ liệu này sẽ được sử dụng để định danh duy nhất một thủ thuật, hạng mục, hoặc 

xét nghiệm để thanh toán chi phí. Giá trị này có thể có cùng bộ giá trị đã được sử dụng 

trong trường dữ liệu FT1-7-Mã giao dịch của các bản tin tài chính (tham khảo Bảng 

người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị được đề xuất). Tham khảo Chương 7 để biết thêm thông tin về ID dịch vụ phổ biến.   
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8.10.2.2 CDM-2 Bí danh mã chi phí  (CWE)   00983 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã chi phí thay thế. Ví dụ, chỉ đến một bảng 

danh mục mô tả chi phí khác trong trường hợp một mã thay thế hoặc ghi đè mã khác. 

Việc lặp lại trường dữ liệu cho phép các hệ thống khác nhau sử dụng các mã khác nhau 

để thuận tiện cho việc xử lý trong tình huống chúng giống nhau; VD, mã sổ kế toán 

chung có thể khác với mã thanh toán, hoặc trong môi trường nhiều cơ sở y tế có giá riêng 

của cơ sơ y tế, do đó có thể có nhiều hơn một hạng mục trong danh mục cho một mô tả 

chi phí, mỗi cơ sở y tế khác nhau. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0132 – Mã 

giao dịch trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.10.2.3 CDM-3  Mô tả ngắn gọn chi phí  (ST)   00984 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chữ viết tắt hoặc mã kết hợp với mục nhập 

CDM này. 

8.10.2.4 CDM-4  Mô tả đầy đủ chi phí  (ST)   00985 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả đầy đủ dưới dạng văn bản cho CDM 

này 

8.10.2.5 CDM-5  Chỉ báo ghi đè/bỏ qua mô tả  (CWE)   00986 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mô tả CDM này có thể được thay thế 

hoặc ghi đè. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0268 – Ghi đè trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 
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8.10.2.6 CDM-6  Các chi phí phát sinh   (CWE)   00987 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa những lần xuất hiện lặp lại đối với danh sách 

các mã chi phí CDM khác xác định các chi phí khác mà nên được tạo ra từ thông tin đầu 

vào của CDM này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. Nếu không rỗng, việc gửi 

một chi phí vào mục nhập CDM này nên là kết quả trong việc gửi các chi phí được xác 

định ở đây. Thỉnh thoảng chúng được gọi là “các hạng mục liên kết”. 

Trong trường hợp các chi phí “móc xích” nơi mà chi phí “tổng” phải bao gồm các 

chi phí phát sinh, chi phí “tổng” nên bao gồm danh sách của các chi phí phát sinh. Nếu 

bản tin chứa giá của một chi phí cha, thì nó ghi đè tổng của các giá các chi phí phát sinh. 

8.10.2.7 CDM-7  Mã thủ tục  (CNE)   00393 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã phẫu thuật, thủ thuật, nếu có, kết hợp với 

mô tả chi phí này. Việc lặp lại trường dữ liệu cho phép các hệ thống mã hóa phẫu thuật, 

thủ thuật chẳng hạn như CPT4, ICD9. Mục nhập mã hóa tạo ra mã cùng với lược đồ mã 

hóa. Tham khảo Bảng định nghĩa mở rộng 0088 – Mã phẫu thuật thủ thuật trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

8.10.2.8 CDM-8  Cờ hoạt động/ngừng hoạt động  (ID)   00675 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết đây là mục nhập CDM có thể sử dụng 

được. Tham khảo Bảng HL7 0183 – hoạt động/không hoạt động trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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8.10.2.9 CDM-9  Mã số lưu kho   (CWE)   00990 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu tùy chọn (không bắt buộc) này chứa số hàng hóa xác 

định, nếu có, mà có thể được sử dụng, ví dụ, như một tham chiếu chéo trong quản lý vật 

tư. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0463 – Số kiểm kê trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

8.10.2.10  CDM-10  Nạp tài nguyên  (NM)   00991 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Đơn vị giá trị tương đối (RUV) phút và ATS, 

một yếu tố liên quan đến mã hóa CPT4 và cơ cấu giá cho hóa đơn thanh toán. 

8.10.2.11  CDM-11  Mã số hợp đồng   (CX)   00992 

Các 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 để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công thẩm quyền (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con để phân công cơ quan hoặc khoa (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 bất kỳ số hợp đồng có liên quan đến hạng 

mục được tính phí này; Ví dụ, hợp đồng cung cấp hoặc hợp đồng dịch vụ. 

8.10.2.12  CDM-12  Tổ chức hợp đồng   (XON)   00993 

Các 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 đối với 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 để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổ chức mà có hình thức hợp đồng để cung 

cấp dịch vụ hoặc vật tư sử dụng cho hạng mục tính phí này. 

8.10.2.13  CDM-13 Chỉ báo chi phí phòng bệnh  (ID)   00994 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số chi phí phòng bệnh. Tham khảo 

Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 

Y đây là thành phần dữ liệu của chi phí phòng bệnh 

N đây là hạng mục tính phí khác với chi phi phòng bệnh 
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8.10.3 PRC - Phân đoạn giá 

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn PRC là Quản lý tài chính 

Phân đoạn PRC chứa thông tin giá cho các hạng mục có thể được tính chi phí của 

phân đoạn CDM đứng trước. Nó chứa các trường dữ liệu, cho cùng hạng mục được tính 

chi phí, có thể thay đổi tùy thuộc vào loại cơ sở y tế hoặc loại khoa hoặc loại bệnh nhân. 

Phân đoạn CDM trước đó chứa trường dữ liệu, cho một hạng mục được tính chi phí, duy 

trì giống nhau qua các loại cơ sở y tế, khoa, bệnh nhân. 

Bảng thuộc tính HL7 - PRC - Giá 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0132 00982 Giá trị khóa chính - PRC 

2   CWE O Y 0464 00995 ID Cơ sở - PRC 

3   CWE O Y 0184 00676 Khoa/phòng/bộ phận 

4  1= CWE O Y 0004 00967 Các phân lớp bệnh nhân hợp lệ 

5   CP C Y  00998 Giá  

6  200= ST O Y  00999 Công thức 

7  4= NM O   01000 Số lượng nhỏ nhất 

8  4= NM O   01001 Số lượng lớn nhất 

9   MO O   01002 Giá thấp nhất 

10   MO O   01003 Giá cao nhất 

11   DTM O   01004 Ngày bắt đầu có hiệu lực 

12   DTM O   01005 Ngày kết thúc có hiệu lực 

13  1= CWE O  0268 01006 Cờ ghi đè/bỏ qua giá 

14   CWE O Y 0293 01007 Loại hóa đơn thanh toán 

15 1..1  ID O  0136 01008 Cờ có thể tính phí 

16 1..1  ID O  0183 00675 Cờ hoạt động/ngừng hoạt động 

17   MO O   00989 Chi phí 

18  1= CWE O  0269 01009 Chỉ báo tính phí dựa vào 
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file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70464
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8.10.3.1 PRC-1   Giá trị khóa chính - PRC   (CWE)   00982 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã định danh hạng mục duy nhất có thể 

được tính chi phí do cơ sở y tế quy định. Trường dữ liệu khóa của mục nhập. Ví dụ, 

trường dữ liệu này sẽ được sử dụng để định danh một phẫu thuật, thủ thuật hoặc kỹ thuật, 

hạng mục, hoặc xét nghiệm để tính toán chi phí. Bộ giá trị giống như các giá trị được sử 

dụng trong trường dữ liệu FT1-7-Mã giao dịch trong các bản tin tài chính. Phải phù hợp 

với giá trị trong trường dữ liệu MFE-4-Khóa chính – MFE và CDM-1-khóa chính – 

CDM. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Tham khảo Chương 7 về các thảo luận của ID dịch vụ 

phổ biến 

8.10.3.2 PRC-2   ID Cơ sở y tế - PRC   (CWE)   00995 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa cơ sở của tổ chức y tế mà mức giá này là phù 

hợp (đối với mục nhập CDM trước đó). Để sử dụng khi cần có mức giá của nhiều cơ sở. 

Nếu rỗng, giả định tất cả các cơ sở. Trong tình huống nhiều sơ sở, cơ sở kết hợp với hạng 

mục tính phí có thể không giống nhau ở trường dữ liệu cơ sở gửi đi hoặc nhận về trong 

phân đoạn MSH. Chỉ sử dụng khi mức giá không giống nhau cho tất cả các cơ sở, đó là, 

một giá trị rỗng cho biết mức giá này được áp dụng cho tất cả các cơ sở. 

Khi hai phân đoạn PRC được gửi đi với giá trị khóa giống nhau nhưng các định 

danh cơ sở khác nhau, phân đoạn thứ hai được gửi đi để bổ sung cho phân đoạn đầu tiên, 

không phải để thay thế cho phân đoạn đầu tiên. Định danh duy nhất có hiệu quả là mã chi 

phí (PRC-1-Giá trị khóa chính – PRC) cộng với ID cơ sở (PRC-2-ID cơ sở). Nhiều định 
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danh cơ sở có thể được gửi đi trong cùng phân đoạn để chỉ rõ rằng các cơ sở đó được áp 

cùng một mức giá. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0464-ID cơ sở trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

8.10.3.3 PRC-3  Khoa/phòng/bộ phận  (CWE)   00676 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoa/phòng của cơ sở nơi mà tích lũy doanh 

thu/chi phí cho loại chi phí này. Khi mức giá là khác nhau cho các khoa/phòng khác nhau 

trong cùng một cơ sở, trường dữ liệu này sẽ cho biết rõ khoa/phòng nào mà thông tin 

mức giá theo sau là phù hợp. Chỉ sử dụng trong trường hợp mức giá không giống nhau 

giữa các khoa/phòng, một giá rỗng cho biết rằng mức giá là phù hợp cho tất cả các 

khoa/phòng. 

Khi hai phân đoạn PRC được gửi đi với giá trị khóa giống nhau nhưng các định 

danh khoa/phòng khác nhau, phân đoạn thứ hai được gửi đi để bổ sung cho phân đoạn 

đầu tiên, không phải để thay thế cho phân đoạn đầu tiên. Định danh duy nhất có hiệu quả 

là mã chi phí (PRC-1-Giá trị khóa chính – PRC) cộng với ID cơ sở (PRC-2-ID cơ sở) và 

cùng với khoa/phòng (PRC-3-khoa/phòng). Nhiều định danh khoa/phòng có thể được gửi 

đi trong cùng phân đoạn để chỉ rõ rằng các khoa/phòng đó được áp cùng một mức giá. 

Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0464-ID cơ sở trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

8.10.3.4 PRC-4  Các phân lớp Bệnh nhân hợp lệ  (CWE)   00967 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các loại bệnh nhân với mô tả chi phí phù 

hợp. Ví dụ, Bệnh nhân nội trú, bệnh nhân ngoại trú, khám lâm sàng, cấp cứu, chuyển 

bệnh nhân, quan sát, vv. Các giá trị này sẽ có bộ giá trị giống như giá trị đã sử dụng trong 

trường dữ liệu PV1-3-Loại bệnh nhân, do cơ sở định nghĩa. Chỉ sử dụng khi mức giá 

không hợp lệ cho tất cả các loại bệnh nhân, một giá trị rỗng cho biết rõ mức giá này là 

phù hợp cho tất cả loại bệnh nhân. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0004 – Loại 

bệnh nhân trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Khi hai phân đoạn PRC được gửi đi với giá trị khóa giống nhau nhưng các định 

danh loại bệnh nhân khác nhau, phân đoạn thứ hai được gửi đi để bổ sung cho phân đoạn 

đầu tiên, không phải để thay thế cho phân đoạn đầu tiên. Định danh duy nhất có hiệu quả 

là mã chi phí (PRC-1-Giá trị khóa chính – PRC) cộng với ID cơ sở (PRC-2-ID cơ sở), 

cộng với khoa/phòng (PRC-3-khoa/phòng) và với loại bệnh nhân (PRC-4-Các loại bệnh 

nhân phù hợp). Nhiều loại bệnh nhân có thể được gửi đi trong cùng phân đoạn để cho 

biết rõ các loại bệnh nhân được áp cùng mức giá. 

8.10.3.5 PRC-5  Giá   (CP)   00998 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với mức giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng các 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 mức giá được áp cho một dịch vụ, hạng mục, 

hoặc thủ tục. Nếu mức giá trong phân đoạn CDM sẽ luôn luôn bị thay thế khi tính toán 

chi phí, thì trường dữ liệu này là không bắt buộc. Ngược lại, mức giá sẽ là trường dữ liệu 

bắt buộc. Công thức hoặc phép tính được sử dụng để tính toán tổng chi phí từ các thành 

phần dữ liệu mức giá này được thực hiện thông qua các buổi hội nghị thống nhất giữa các 

tổ chức liên quan tham gia. Tham khảo Chương 2, mục 2.8.8 “CP – mức giá phức hợp,” 

để có thêm thông tin chi tiết về cách thức sử dụng loại dữ liệu mức giá phức hợp (CP). 
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8.10.3.6 PRC-6  Công thức  (ST)   00999 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa công thức toán học để áp dụng cho trường 

dữ liệu PRC-5-Mức giá để tính toán tổng mức chi phí. Cú pháp của công thức phải phù 

hợp với các quy tắc cú pháp Arden. 

8.10.3.7 PRC-7  Số lượng nhỏ nhất   (NM)   01000 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng tối thiểu các khoản chi phí giống 

hệt nhau được phép  xuất hiện trên một tài khoản của bệnh nhân cho mục nhập phân đoạn 

CDM. 

8.10.3.8 PRC-8  Số lượng lớn nhất  (NM)   01001 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng tối đa các khoản chi phí giống hệt 

nhau được phép xuất hiện trên cùng một tài khoản của bệnh nhân đối với mục nhập phân 

đoạn CDM 

8.10.3.9 PRC-9  Giá thấp nhất  (MO)   01002 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng mức chi phí tối thiểu (sau khi tính toán 

các thành phần chi phí) có thể được tính phí cho hạng mục này. 

8.10.3.10  PRC-10  Giá cao nhất  (MO)   01003 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng mức chi phí tối đa (sau khi tính toán các 

thành phần chi phí) có thể được tính phí cho hạng mục này 

8.10.3.11  PRC-11  Ngày bắt đầu có hiệu lực  (DTM)   01004 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian khi mục nhập phân đoạn có 

hiệu lực 

8.10.3.12  PRC-12  Ngày kết thúc có hiệu lực  (DTM)   01005 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian khi mục nhập phân đoạn 

CDM không còn hiệu lực 
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8.10.3.13  PRC-13  Cờ ghi đè/bỏ qua Giá  (CWE)   01006 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoản chi phí của mục nhập CDM có thể bị 

ghi đè (thay thế). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0268 – Ghi đè trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

8.10.3.14  PRC-14  Nhóm hóa đơn thanh toán  (CWE)   01007 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mã loại thanh toán cho bấ kỳ hệ thống 

phân loại cần thiết, ví dụ, mã sổ kết toán chung và các chủng loại UB92. Việc lặp lại 

trường dữ liệu với mục nhập mã hóa tạo ra mã chủng loại và hệ thống chủng loại. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0293 – Loại thanh toán trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 

8.10.3.15  PRC-15 Cờ có thể tính chi phí  (ID)   01008 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chỉ số có thể tính phí. Tham khảo Bảng HL7 

0136 – Chỉ số Có/Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

N không tính chi phí, không tính chi phí cho mục nhập CDM; đây là hạng 

mục có mức giá là 0 

Y hạng mục tính phí (đây cũng là giá trị mặc định khi có giá trị rỗng) 
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8.10.3.16  PRC-16 Cờ hoạt động/ngừng hoạt động  (ID)   00675 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mục nhập CDM có thể được sử dụng. 

Tham khảo Bảng HL7 0183 – hoạt động/không hoạt động trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

8.10.3.17  PRC-17  Chi phí   (MO)   00989 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức tính toán chi phí để cung cấp 

hạng mục này, bao gồm những gì mà cơ sở y tế phải trả phí cho vật tư cộng với bất kỳ chi 

phí phải chi trả theo quy định, công sức hoặc thất thoát liên quan đến quá trình khám 

bệnh, chữa bệnh hoặc cung cấp các hạng mục có tính phí. 

8.10.3.18  PRC-18  Chỉ báo tính phí dựa vào  (CWE)   01009 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các giá trị trong bảng do người dùng định 

nghĩa bao gồm chi phí cho các dịch vụ, phẫu thuật, thủ thuật, kỹ thuật. Tham khảo Bảng 

người dùng định nghĩa 0269 – Chi phí theo chỉ số trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 
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8.10.4 Ví dụ:  MFN Bản tin danh mục mô tả chi phí 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|19910918060544||MFN^M04^MFN_M04|MSGID002|P|2.8||AL|N

E<cr> 

MFI|CDM||UPD|||AL<cr> 

MFE|MAD|CDM98123789182|199110011230|P2246^^PLW|CWE<cr> 

CDM|P2246^^PLW |2445|APPENDECTOMY|APPENDECTOMY|X||244.34|A|2321||||N<cr> 

PRC|P2246^^PLW |FAC3|SURG|O~A|100.00^UP |formula |1|1 

|100.00^USD|1000.00^USD|19941031||Y|GL545|Y|A|<cr> 

8.11 DANH MỤC THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG  

8.11.1 MFN/MFK – Bản tin danh mục thử nghiệm lâm sàng (sự kiện M06-M07) 

Các phân đoạn CM0 (danh mục nghiên cứu lâm sàng), CM1 (Giai đoạn nghiên 

cứu lâm sàng), và CM2 (Kế hoạch nghiên cứu lâm sàng) có thể được sử dụng để truyền 

thông tin các danh mục giữa các hệ thống. Phân đoạn CM0 chứa thông tin về nghiên cứu; 

phân đoạn CM1 chứa thông tin về giai đoạn nghiên cứu của nghiên cứu đã được xác định 

trong phân đoạn CM0; và phân đoạn CM2 chứa thông tin về kế hoạch theo mốc thời gian 

cho các sự kiện như tiền nghiên cứu hoặc giai đoạn liên quan đến điều trị hoặc đánh giá. 

Khi những phân đoạn này được sử dụng trong một bản tin MFN, cấu trúc bản tin lý 

thuyết được mô tả như sau. 

Tình huống 1: MFN bản tin cho nghiên cứu lâm sàng với các giai đoạn và kế 

hoạch thực hiện 

MFI-1 – Mã định danh dạnh mục = CMA 

MFN^M06^MFN_M06: Thông báo danh mục – Nghiên cứu lâm sàng với các giai đoạn 

và Kế hoạch thực hiện  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_CLIN_STUDY   

  MFE Danh mục nhập  8 

  CM0 Danh sách nghiên cứu lâm sàng  8 

  [{ --- bắt đầu MF_PHASE_SCHED_DETAIL   

     CM1 Giai đoạn nghiên cứu  8 

     [{ CM2 }] Kế hoạch nghiên cứu  8 

  }] --- kết thúc MF_PHASE_SCHED_DETAIL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

} --- kết thúc MF_CLIN_STUDY   
 

MFK^M06^MFK_M01: Xác nhận danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] ACK danh mục  8 

 

Tình huống 2: MFN bản tin cho nghiên cứu lâm sàng không có thông tin giai 

đoạn nhưng có kế hoạch thực hiện 

MFI-1 – Mã định danh danh mục = CMB 

MFN^M07^MFN_M07: Thông báo danh mục – Nghiên cứu lâm sàng không có giai đoạn 

nhưng có kế hoạch thực hiện  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_CLIN_STUDY_SCHED   

  MFE Danh mục nhập  8 

  CM0 Danh sách nghiên cứu lâm sàng  8 

  [{ CM2 }] Kế hoạch nghiên cứu  8 

} --- kết thúc MF_CLIN_STUDY_SCHED   

MFK^M07^MFK_M01: Xác nhận danh mục 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

[{ MFA }] ACK danh mục  8 

8.11.2 CM0 -  Phân đoạn danh sách nghiên cứu lâm sàng 

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn CM0 là người thực hiện chỉ định và quan 

sát 

Phân đoạn nghiên cứu lâm sàng chính (CM0) chứa thông tin về nghiên cứu. Ứng 

dụng gửi số lượng nghiên cứu cho mỗi bệnh nhân được gửi đi trong phân đoạn CSR. 

Phân đoạn CM0 không bắt buộc chứa thông tin về nghiên cứu tại ứng dụng gửi mà có thể 

hữu ích cho hệ thống nhận. Tất cả các trường dữ liệu trong phân đoạn mô tả trạng thái 

nghiên cứu tại cơ sở gửi trừ khi có sự thỏa thuận khác. 

Bảng thuộc tính HL7 - CM0 – Danh sách nghiên cứu lâm sàng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   01010 Thiết lập ID - CM0 

2   EI R   01011 ID Nhà tài trợ nghiên cứu 

3   EI O Y/3  01036 ID nghiên cứu thay thế 

4  300# ST R   01013 Tiêu đề của nghiên cứu 

5   XCN O Y  01014 Chủ nhiệm của nghiên cứu 

6   DT O   01015 Ngày phê duyệt IRB cuối cùng 

7  8= NM O   01016 Tổng số lượng dồn lại đến ngày 

8   DT O   01017 Ngày số lượng dồn lại cuối cùng 

9   XCN O Y  01018 Liên lạc dành cho nghiên cứu 

10   XTN O   01019 Số điện thoại của người liên hệ 

11   XAD O Y  01020 Địa chỉ của người liên hệ 

8.11.2.1 CM0-1   Thiết lập ID - CM0   (SI)   01010 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số xác định giao dịch này là duy nhất 

phục vụ mục tiêu thêm mới, thay đổi, hoặc xóa bỏ giao dịch. Những bản tin này cho phép 
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các phân đoạn lặp lại, thiết lập ID trường dữ liệu được sử dụng để xác định phân đoạn lặp 

lại. 

8.11.2.2 CM0-2  ID nhà tài trợ nghiên cứu  (EI)   01011 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng nghiên cứu được thiết lập bởi nhà 

tài trợ nghiên cứu. Xin vui lòng tham khảo nội dung trong Chương 7, mục 7.7.1.1, “ID 

nhà tài trợ nghiên cứu” 

8.11.2.3 CM0-3  ID nghiên cứu thay thế   (EI)   01036 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các số lượng nghiên cứu tham chiếu chéo 

của cá nhân hoặc các cộng sự. 

8.11.2.4 CM0-4  Tiêu đề của nghiên cứu  (ST)   01013 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tiêu đề cơ sở gửi đối với thử nghiệm lâm 

sàng. Nó đưa đến cho người nhận định danh bổ sung của nghiên cứu 

8.11.2.5 CM0-5  Chủ nhiệm của nghiên cứu  (XCN)   01014 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con để phân công cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên bối cảnh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với để xác định phạm vi (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> 

& <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công cơ quan (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 chủ tịch (người đứng đầu) của tổ chức gửi. 

Tên của chủ tịch có thể cần thiết trong quá trình trao đổi thông tin. 

8.11.2.6 CM0-6  Ngày phê duyệt IRB cuối cùng   (DT)   01015 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày phê duyệt của Hội đồng xét duyệt nội 

bộ được yêu cầu hàng năm để tiếp tục sự tham gia vào một thử nghiệm lâm sàng. 

8.11.2.7 CM0-7  Tổng số lượng dồn lại đến ngày  (NM)   01016 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là trường dữ liệu kiểm soát chất lượng cho phép 

kiểm tra dữ liệu bệnh nhân đã được truyền đi trên tất cả bệnh nhân đã đăng ký tham gia. 

8.11.2.8 CM0-8  Ngày số lượng dồn lại sau cùng  (DT)   01017 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin trạng thái về hoạt động đăng ký 

tham gia của bệnh nhân để kiểm soát chất lượng và thực hiện. 
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8.11.2.9 CM0-9  Người liên hệ của nghiên cứu  (XCN)   01018 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con để phân công cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với tên bối cảnh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con để xác định phạm vi (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con để phân công cơ quan (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 tên của một cá nhân để liên lạc khi yêu cầu 

dữ liệu được truyền đi cho nghiên cứu này. 

8.11.2.10  CM0-10  Số điện thoại của người liên hệ (XTN)   01019 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với định danh viễn thông (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người liên lạc cho nghiên 

cứu trong trường dữ liệu CM0-9-Liên lạc cho nghiên cứu 
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8.11.2.11  CM0-11 Địa chỉ của người liên hệ  (XAD)   01020 

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

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

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

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

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con đối với mã quận/giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 

<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 

Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 

Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 

& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 

(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 

(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của người liên lạc cho nghiên cứu 

trong trường dữ liệu CM0-9-Liên lạc cho nghiên cứu. 

8.11.3 CM1 - Phân đoạn danh sách giai đoạn nhiên cứu lâm sàng  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn CM0 là người thực hiện chỉ định và quan 

sát 

Mỗi phân đoạn danh sách giai đoạn nghiên cứu lâm sàng (CM1) chứa thông tin về 

một giai đoạn của nghiên cứu đã được xác định trong phân đoạn CM0 trước đó. Đây là 

cấu trúc không bắt buộc để sử dụng nếu nghiên cứu có nhiều hơn một giai đoạn đánh giá 

hoặc điều trị. Việc xác định các giai đoạn nghiên cứu mà bệnh nhân tham gia được gửi đi 

trong phân đoạn CSP: số thứ tự 2. Phân đoạn CM1 mô tả giai đoạn tổng quan cho hệ 

thống nhận. 

Bảng thuộc tính HL7 - CM1 – Danh sách giai đoạn nghiên cứu lâm sàng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   01021 Thiết lập ID - CM1 

2   CWE R   01022 Định danh giai đoạn nghiên cứu 

3  300= ST R   01023 Mô tả của giai đoạn nghiên cứu 

8.11.3.1 CM1-1   Thiết lập ID - CM1   (SI)   01021 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số mà được sử dụng để xác định duy 

nhất giao dịch này phục vụ mục tiêu thêm vào, thay đổi, hoặc xóa bỏ giao dịch. Các bản 

tin đó cho phép các phân đoạn lặp lại, trường dữ liệu này (Thiết lập ID) được sử dụng để 

xác định lần lặp lại. 

8.11.3.2 CM1-2  Định danh giai đoạn nghiên cứu  (CWE)   01022 

Các thành phần dữ liệu :  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này nên tương ứng với hệ thống mã hóa ID giai đoạn 

nghiên cứu trong Chương 7, mục 7.7.2.1, “ID giai đoạn nghiên cứu” 

8.11.3.3 CM1-3  Mô tả của giai đoạn nghiên cứu (ST)   01023 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giải thích ngắn gọn cho bên nhận có thể hiểu 

được những gì mà giai đoạn trình bày. 

8.11.4 CM2 - Phân đoạn Danh mục kế hoạch nghiên cứu lâm sàng  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn CM0 là người thực hiện chỉ định và quan 

sát. 

Phân đoạn danh mục kế hoạch nghiên cứu lâm sàng (CM2) chứa thông tin về các 

điểm mốc thời gian cho các sự kiện nghiên cứu hoặc giai đoạn liên quan đến việc điều trị 

hoặc đánh giá. Yếu tố mà bệnh nhân có dữ liệu đáp ứng được các mốc thời gian được gửi 

đi trong phân đoạn CSS, số thứ tự thứ 2. Phân đoạn CM2 mô tả các điểm mốc thời gian 

chung. 

Bảng thuộc tính HL7 - CM2 – Danh sách kế hoạch nghiên cứu lâm sàng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   01024 Thiết lập ID - CM2 

2   CWE R   01025 Mốc thời gian đã lên kế hoạch 

3  300= ST O   01026 Mô tả của Mốc thời gian 

4   CWE R 
Y/20

0 
 01027 

Các sự kiện đã lên kế hoạch của mốc thời 

gian này 

8.11.4.1 CM2-1   Thiết lập ID - CM2   (SI)   01024 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số mà xác định duy nhất giao dịch này phục 

vụ mục tiêu thêm, thay đổi, hoặc xóa giao dịch. Các bản tin đó cho phép phân đoạn lặp 

lại, trường dữ liệu “Set ID – Thiết lập ID” được sử dụng để xác định lần lặp lại. 
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8.11.4.2 CM2-2  Mốc thời gian đã lên kế hoạch  (CWE)   01025 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này nên có giá trị tương ứng với hệ thống mã hóa 

điểm mốc thời gian đã lên kế hoạch trong Chương 7, mục 7.8.3.1, “mốc thời gian kế 

hoạch nghiên cứu” 

8.11.4.3 CM2-3 Mô tả của Mốc thời gian (ST)   01026 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giải thích ngắn gọn để bên nhận có thể hiểu 

được những gì mà mốc thời gian trình bày. 

8.11.4.4 CM2-4  Các sự kiện đã lên kế hoạch của Mốc thời gian này  (CWE)   01027 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa sự kiện nghiên cứu cụ thể. Các hệ thống mã 

hóa có thể được phát triển cho trường dữ liệu này hoặc các ứng dụng có thể sử dụng rộng 

khắp cơ sở hoặc các hệ thống mã hóa thủ thuật phẫu thuật và chỉ định tiêu chuẩn. Điều 

này cho phép việc tích hợp của các thủ tục hoặc sự kiện đã chỉ định cho các thử nghiệm 

lâm sàng với các hệ thống nhập chỉ định y khoa. 

8.12 DANH MỤC HẠNG MỤC TRONG BẢNG KÊ   

8.12.1 MFN/MFK – Bản tin danh mục hạng mục trong bảng kê (sự kiện M15) 

Mục này quan tâm đến việc mô tả bản tin danh mục được sử dụng để trao đổi 

thông tin liên quan đến danh sách hạng mục (vật tư, trang thiết bị, thuốc, …) mà có thể 

được sử dụng để thực hiện hoặc chỉ định dịch vụ. Trong khi một chỉ định xác định một 

dịch vụ được liệt kê trong danh mục hạng mục Quan sát/Dịch vụ, bản tin này hỗ trợ việc 
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trao đổi thông tin về thuộc tính của các hạng mục có thể được chỉ định (ví dụ số lô thuốc 

và ngày hết hạn) mà đã được liệt kê trong danh mục hạng mục dịch vụ/Quan sát khác. 

Những thuộc tính này có thể có nhiều chi tiết hơn và có thể được liệt kê trong danh mục 

Hạng mục dịch vụ/Quan sát khác giống như có nhiều hạng mục trong bảng kê thỏa mãn 

các đặc điểm của hạng mục dịch vụ nhưng có các đặc điểm khác, VD nhiều lô vác-xin. 

Mỗi cấu trúc phân đoạn MFE/IIM mô tả một bộ đặc biệt của lô thuốc, ngày hết 

hạn, vị trí, vv cho một hạng mục Dịch vụ. Nhiều cấu trúc MFE/IIM có thể được sử dụng 

để mô tả cùng một lô trong hạng mục Dịch vụ tại nhiều vị trí, hoặc một vị trí với nhiều lô 

của cùng hạng mục Dịch vụ. 

Bản tin không được sử dụng để hoàn thiện hệ thống quản lý kho. Nhiều khái niệm 

quản lý kho khác nhau, VD các cập độ PAR, theo dõi hóa đơn và mua sắm, không được 

hỗ trợ. Bản tin nhằm mục tiêu đồng bộ các thuộc tính hạng mục có thể chỉ định trong giới 

hạn, VD, số lượng hiện có, số lô, ngày hết hạn, giữa các hệ thống thông tin liên lạc. 

Những hệ thống này có thể có Ứng dụng Dược và hệ thống cấp phát thuốc của y tá. 

Trong khi ứng dụng Dược có thể định nghĩa các hạng mục của dịch vụ (được trao đổi 

trong các bản tin danh mục hạng mục dịch vụ/quan sát khác [MFN^M12^MFN_12]), hệ 

thống cấp phát sẽ trao đổi thông tin về số lô, ngày hết hạn và số lượng có sẵn cho các 

hạng mục dịch vụ trong bảng kê bằng việc sử dụng bản tin danh sách hạng mục trong 

bảng kê. 

Lưu ý: Phân đoạn IIM đã được di chuyển sang Chương 17. 

MFN^M15^MFN_M15: Thông báo danh sách – Hạng mục trong bảng kê  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh sách  8 

{ --- bắt đầu MF_INV_ITEM   

  MFE Danh sách nhập  8 

  IIM Danh sách hạng mục trong bảng kê  17 

} --- kết thúc MF_INV_ITEM   
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MFK^M15^MFK_M01: Xác nhận danh sách 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh sách  8 

[{ MFA }] Phân đoạn ACK danh sách  8 

Trả lời Truy vấn danh sách: Tham khảo hồ sơ cấu hình hợp chuẩn dựa vào bản tin 

truy vấn trong Chương 5. Tham khảo mục Lỗi! Không tìm thấy nguồn tham khảo., 

“Lỗi! Nguồn tham khảo không tồn tại.”, cho ví dụ về hồ sơ cấu hình hợp chuẩn danh 

mục dựa vào truy vấn. 

8.12.2 MFN/MFK – Bản tin danh sách hạng mục trong bảng kê – nâng cao (sự 

kiện M16) 

Phần này mô tả một bản tin danh sách được thiết kế để trao đổi thông tin liên quan 

đến việc chia sẻ danh sách chủng loại hạng mục vật tư và thông tin hạng mục vật tư trong 

bảng kê giữa hệ thống quản lý vật tư và hệ thống khác chẳng hạn như hệ thống quản lý 

giải phẫu và tiêm chủng. Việc đồng bộ “danh sách hạng mục” giữa các hệ thống và qua 

toàn bộ cơ sở cho phép thực hiện tốt các giao dịch kết nối và trao đổi thông tin chẳng hạn 

như: yêu cầu hạng mục vật tư (trường hợp trước và sau), các hóa đơn phải chi trả cho các 

hạng mục vật tư, các mục nhập vào sổ kế toán được tạo ra từ việc cấp phát các hạng mục 

cho khoa/phòng hoặc các địa điểm kho khác, và những chi phí của bệnh nhân cho phép 

khách hàng để cải thiện chăm sóc người bệnh thông qua việc quản lý vật tư tốt hơn. Quá 

trình này là một đóng góp lớn cho việc cải thiện dòng khách hàng bằng cách giúp loại bỏ 

chất thải vật liệu, sắp xếp theo trình tự, đảm bảo thanh toán chính xác vật tư đã mua sắm, 

bảo đảm chính xác chi phí đối với vật tư đã sử dụng, và thực hiện các báo cáo tài chính 

của cơ sở chăm sóc sức khỏe chính xác. 

Các hạng mục vật tư đã được định nghĩa trong bản tin này bao gồm vật tư tiêu hao, 

các thiết bị, bộ giải phẫu, và cấy ghép. 

Mỗi cấu trúc MFE/ITM mô tả một bộ các thuộc tính, xác định một hạng mục vật 

tư đang tồn tại trong một danh sách hạng mục. Phân đoạn PCE và NTE có thuộc tính 

không bắt buộc và được lặp lại, kết hợp với hạng mục được tham chiếu đến phân đoạn 

ITM. Hạng mục có thể liên kết đến nhiều sự kết hợp ngoài chi phí bệnh nhân. 
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Mỗi nhóm phân đoạn VND/PKG bao gồm các nhà cung cấp và thông tin đóng gói 

phù hợp đối với hạng mục được tham chiếu đến trong phân đoạn ITM. Một hạng mục có 

thể liên kết với nhiều nhà cung cấp. Một nhà cung cấp có thể liên kết đến nhiều cấu hình 

đóng gói. Vì vậy, phân đoạn nhà cung cấp có thể lặp lại và có thể chứa phân đoạn PKG 

lặp lại trong mỗi lần lặp của phân đoạn nhà cung cấp. 

Mỗi cấu trúc MFE/ITM/IVT mô tả một bộ các thuộc tính xác định các địa điểm 

kho liên quan đến hạng mục được tham chiếu trong phân đoạn ITM kết hợp. Một hạng 

mục trong kho có thể tồn tại trong nhiều hơn một địa điểm kho với các giá trị khác nhau 

với cùng thuộc tính, vì vậy, phân đoạn này được lặp lại. 

Phân đoạn ILT mô tả thông tin lô và số lượng đối với sản phẩm vật tư. Trong cấu 

trúc bản tin, phân đoạn này được kết hợp trực tiếp với phân đoạn IVT, vì vậy thông tin 

lo/số lượng thì luôn luôn liên quan đến địa điểm. Việc lặp lại của phân đoạn ILT hỗ trợ 

trường hợp nhiều sản phẩm vật tư tồn tại trong một địa điểm kho. 

Lưu ý rằng số lượng trong phân đoạn ILT không cần thiết cho việc tham chiếu để 

cập nhật liên tục số lượng tồn kho. Mục tiêu mong muốn là số lượng tồn kho định kỳ sẽ 

được cập nhật với các bản tin danh sách liên tục. Phân đoạn này có thể được sử dụng cho 

việc kết nối, ví dụ, thông tin tiêm chủng. 

Các phân đoạn thông tin chuyên môn bổ sung có thể được định nghĩa theo tình 

huống bổ sung đã được định nghĩa, chẳng hạn như các phân đoạn điều trị bằng thuốc 

MFN^M16^MFN_M16: Thông báo danh sách – Hạng mục tồn kho nâng cao  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh sách  8 

{ --- bắt đầu MATERIAL_ITEM_RECORD   

  MFE Danh sách nhập  8 

  ITM Hạng mục vật tư  17 

  [{NTE}] Ghi chú cho ITM   

  [{ --- bắt đầu STERILIZATION   

    STZ Các thông số khử trùng  17 

    [{NTE}] Ghi chú cho STZ  2 

  }] --- kết thúc STERILIZATION   

  [{ --- bắt đầu PURCHASING_VENDOR   



Chương 8: Tập tin danh mục tổng thể 

Trang 134 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    VND Mua sắm từ nhà cung cấp  17 

    [{ --- bắt đầu PACKAGING   

      PKG Đóng gói  17 

      [{PCE}] Ngoại trừ Trung tâm chi phí bệnh nhân  17 

    }] --- kết thúc PACKAGING   

  }] --- kết thúc PURCHASING_VENDOR   

  [{ --- bắt đầu MATERIAL_LOCATION   

    IVT Địa điểm vật tư  17 

    [{ILT}] Lô/số lượng vật tư  17 

    [{NTE}] Ghi chú cho IVT  2 

  }] --- kết thúc MATERIAL_LOCATION   

} --- kết thúc MATERIAL_ITEM_RECORD   
 

MFK^M16^MFK_M01: Xác nhận danh sách 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh mục  8 

  { [MFA] } Master File Phân đoạn ACK danh sách  8 

Trả lời Truy vấn danh sách: Tham khảo hồ sơ cấu hình hợp chuẩn dựa vào bản tin 

truy vấn trong Chương 5. Tham khảo mục Lỗi! Không tìm thấy nguồn tham khảo., “Lỗi! 

Nguồn tham khảo không tồn tại.”, cho ví dụ về hồ sơ cấu hình hợp chuẩn danh mục dựa 

vào truy vấn. 

8.13 DANH SÁCH DRG  

8.13.1 MFN/MFK – Bản tin danh sách DRG (Sự kiện M17) 

Phần này quan tâm đến việc mô tả một một bản tin danh sách nên được sử dụng để 

truyền tải thông tin xác định thông tin cơ bản DRG, chẳng hạn như trọng lượng tương 

đối, điểm cắt trên và điểm cắt dưới, vv. 
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Phân đoạn DMI phải đứng sau các phân đoạn MFI và MFE, như đã mô tả tại phần 

8.5, CÁC PHÂN ĐOẠN DANH SÁCH CHUNG. Trong bản tin sau đây, trường dữ liệu 

MFI-1-Định danh danh sách nên có giá trị là “DMI”. 

MFN^M17^MFN_M17: Thông báo danh sách - DRG 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MFI Định danh danh mục  8 

{ --- bắt đầu MF_DRG    

  MFE Nhập danh mục  8 

  DMI Danh mục DRG   8 

} --- kết thúc MF_DRG   
 

MFK^M17^MFK_M01: Xác nhận danh sách 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

MFI Định danh danh sách  8 

[{ MFA }] ACK danh sách  8 

Trả lời Truy vấn danh sách: Tham khảo hồ sơ cấu hình hợp chuẩn dựa vào bản tin 

truy vấn trong Chương 5. Tham khảo mục Lỗi! Không tìm thấy nguồn tham khảo., “Lỗi! 

Nguồn tham khảo không tồn tại.”, cho ví dụ về hồ sơ cấu hình hợp chuẩn danh mục dựa 

vào truy vấn 

8.13.2 DMI - Phân đoạn Thông tin danh sách DRG  

Nhà quản lý kỹ thuật đối với phân đoạn DMI là nhà quản lý tài chính 

Phân đoạn DMI chứa thông tin cơ bản liên quan đến DRG, VD, trọng số tương 

đối, vv. Phân đoạn DMI được sử dụng để gửi thông tin nhất định được chỉ định (gán) cho 

một DRG cụ thể. 
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Bảng thuộc tính HL7 - DMI – Thông tin danh sách DRG 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CNE O  0055 00382 Nhóm chẩn đoán liên quan 

2   CNE C  0118 00381 Loại chẩn đoán chính 

3   NR C   02231 Các điểm loại bỏ thấp hơn và cao hơn 

4  5# NM C   02232 Thời gian nằm viện trung bình 

5  7# NM C   02233 Trọng số liên quan 

8.13.2.1 DMI-1   Chẩn đoán liên quan đến nhóm   (CNE)   00382 

Các thành phần dữ liệu :  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa DRG cho việc giao dịch. DRG tạm thời có 

thể được xác định cho một lần thăm khám. Tham khảo Bảng mở rộng 0055 – Nhóm chẩn 

đoán liên quan trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

8.13.2.2 DMI-2  Loại chẩn đoán chính  (CNE)   00381 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ giá trị Loại Chẩn đoán Chính (MDC) 

được xác định. Tham khảo bảng mở rộng 0118 – Loại chẩn đoán chính trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

8.13.2.3 DMI-3  Các điểm loại bỏ thấp hơn và cao hơn (NR)   02231 

Các thành phần dữ liệu:  <Low Value (NM)> ^ <High Value (NM)> 

Các thành phần dữ liệu:  <Lower Trim Point (NM)> ^ <Upper Trim Point (NM)> 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70055
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa điểm chặn trên và chặn dưới như đã được 

tính toán cho DRG này. 

Ví dụ như đã sử dụng tại Đức: “Điểm chặn dưới” có giá trị bằng 1/3 độ dài trung 

bình của thời gian bệnh nhân nằm viện có DRG này. “Điểm chặn trên” có giá trị bằng 3 

lần độ dài trung bình của thời gian bệnh nhân nằm viện. Nó được đánh dấu bằng đường 

gạch đứt thẳng đứng trong hình vẽ bên dưới 

Hình vẽ sau đây cung cấp một cách nhìn tổng quan về cách sử dụng tại Đức: 
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Những khối hộp màu xám trình bày số lượng của các trường hợp theo thời gian 

nằm viện. Những khối hộp màu trắng nằm ngoài là những điểm cắt bên ngoài thấp và cao 

2,5%. Thời gian nằm viện trung bình được tính toán và trình bày bằng đường đứt đoạn ở 

giữa. Từ đó điểm chặn dưới được tính toán bằng cách chia cho 3, và điểm chặn trên có 

giá trị bằng giá trị trung bình nhân với 3. 

8.13.2.4 DMI-4  Thời gian nằm viện trung bình  (NM)   02232 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời gian nằm viện trung bình được tính theo 

ngày, được tính toán theo giá trị trung bình hình học, phân bổ cho DRG đã được xác định. 

8.13.2.5 DMI-5  Trọng số liên quan  (NM)   02233 

Định nghĩa: Mỗi DRG có trọng số tương đối riêng của nó (trọng số chi phí) mà 

được tính toán (hoặc được định nghĩa) bởi tổ chức chính thức. Giá trị này là giá trị cơ bản 

để tính toán các giá trị khác, VD trọng số ảnh hưởng (tác động). 
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8.14 Các ví dụ 

8.14.1 Các ví dụ cập nhật danh sách: với giao thức xác nhận cơ bản và nâng cao  

Ví dụ này trình bày hệ thống quản lý phòng xét nghiệm sử dụng đặc tả kỹ thuật 

danh sách để gửi hai từ điển cập nhật xét nghiệm đến hệ thống ICU. Phân đoạn OM1 (từ 

điển quan sát), hiện tại đang được phát triển bởi tổ chức HL7 và ASTM, mang thông tin 

từ điển. Một số loại xác nhận được hiển thị. Việc lựa chọn chế độ xác nhận là do cơ sở tự 

quy định (do người dùng liên quan quyết định) 

Ví dụ chế độ xác nhận cơ bản: 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19910918060544||MFN^M03^MFN_M03|MSGID002|P|2.8 

MFI|OMA|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||AL 

MFE|MUP|199109051000|199110010000|12345^WBC^L|CWE 

OM1|... 

MFE|MP|199109051015|199110010000|6789^RBC^L|CWE 

OM1|... 

Xác nhận chế độ cơ bản của bản tin HL7 tuân thủ MFI Mã cấp độ trả lời của 

AL. 

MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19910918060545||MFK^M03^MFK_M01|MSGID99002|P|2.8 

MSA|AA|MSGID002 

MFI|OMA|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||AL 

MFA|MUP|199110010000|199110010040|S|12345^WBC^L|CWE 

MFA|MUP|199110010000|199110010041|S|6789^RBC^L|CWE 

Ví dụ chế độ xác nhận nâng cao 

Bản tin khởi tạo với bản tin xác nhận chấp nhận 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19910918060544||MFN^M03^MFN_M03|MSGID002|P|2.8|||AL|AL 

MFI|OMA|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||AL 

MFE|MUP|199109051000|199110010000|12345^WBC^L|CWE 

OM1|... 

MFE|MUP|199109051015|199110010000|6789^RBC^L|CWE 

OM1|... 

MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19910918060545||ACK^M03^ACK|MSGID99002|P|2.7 

MSA|CA|MSGID002 

Bản tin xác nhận ứng dụng 
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MSH|^~\&|ICU||LABxxx|ClinLAB|19911001080504||MFK^M03^MFK_M01|MSGID5002|P|2.8|||AL| 

MSA|AA|MSGID002 

MFI|OMA|LABxxx^Lab Test Dictionary^L|UPD|||AL 

MFA|MUP|199109051000|199110010040|S|12345^WBC^L|CWE 

MFA|MUP|199109051015|199110010041|S|6789^RBC^L|CWE 

MSH|^~\&|LABxxx|ClinLAB|ICU||19911001080507||ACK^M03^ACK|MSGID444|P|2.7 

MSA|CA|MSGID5002 

8.15 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT 

Chúng tôi mong đợi những đề xuất, khuyến nghị cho đặc tả kỹ thuật của các phân 

đoạn danh sách HL7 mở rộng khác. 
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