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10.2 MỤC ĐÍCH 

Chương này định nghĩa các bản tin vắn tắt nhằm mục đích trao đổi thông 

tin về các sự kiện khác nhau liên quan đến việc xếp lịch các cuộc hẹn để cung cấp 

dịch vụ hoặc để sử dụng các nguồn lực. Có ba loại bản tin cơ bản được định nghĩa 

trong bộ các giao dịch này, bao gồm: các giao dịch yêu cầu và hồi đáp, các giao 

dịch truy vấn và hồi đáp, và các giao dịch tự gửi và hồi đáp. Các giao dịch yêu cầu 

truyền tải các yêu cầu xếp lịch cuộc hẹn để cung cấp dịch vụ và để sử dụng nguồn 

lực. Các giao dịch này xảy ra giữa các ứng dụng đặt lịch (yêu cầu) và ứng dụng 

xếp lịch (xử lý). Các bộ giao dịch truy vấn và giao dịch tự gửi cho phép trao đổi 

thông tin xếp lịch giữa các hệ thống. Việc trao đổi thông tin này được thực hiện 

chủ động hoặc bị động. Việc thu thập thông tin xếp lịch chủ động được thực hiện 

khi một ứng dụng truy vấn gửi đi các giao dịch truy vấn tới ứng dụng xếp lịch. 

Việc thu thập thông tin xếp lịch bị động được thực hiện khi chấp nhận các giao 

dịch tự gửi do ứng dụng xếp lịch gửi đến. 

Chương này mô tả các vai trò khác nhau mà các ứng dụng có thể thực hiện. 

Các vai trò được đề cập tới minh họa mô hình cơ bản được sử dụng để phát triển 

bộ tiêu chí kỹ thuật này. Chúng không hàm chỉ sự cần thiết phải có một mô hình 

ứng dụng cụ thể hoặc một phương pháp triển khai nhất định nào.  

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

vắn tắt. Nhiều cơ chế khác nhau được sử dụng để tạo ra các ký tự thực tế tạo thành 

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

nếu không có Tầng biểu diễn hoàn thiện. Điều này đã được mô tả trong Chương 1, 
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“Quan hệ với các giao thức khác”. Các ví dụ bao gồm trong chương này được xây 

dựng sử dụng Bộ quy tắc mã hóa HL7.  

 

10.2.1 Lịch, Cuộc hẹn, Dịch vụ và Nguồn lực 

Mục tiêu của bộ tiêu chuẩn này là nhằm hỗ trợ việc trao đổi các yêu cầu và 

thông tin xếp lịch giữa các ứng dụng. Việc trao đổi này bao gồm ba chủ đề chính: 

lịch, cuộc hẹn, và dịch vụ, nguồn lực.  Lịch kiểm soát sự diễn ra của các dịch vụ 

nhất định và việc sử dụng các nguồn lực nhất định. Chúng bao gồm một bộ các 

khung thời gian còn trống, đã đặt và bị khóa cho một dịch vụ hoặc một nguồn lực 

nhất định.  Khung thời gian còn trống là những khoảng thời gian trong lịch mà có 

thể thực hiện dịch vụ, và/hoặc có sẵn nguồn lực để sử dụng. Khung thời gian đã 

được đặt trước là những khoảng thời gian trên lịch đã được đặt chỗ trước.  Các 

cuộc hẹn chiếm một bộ gồm một hoặc nhiều khung thời gian đã đặt trước trong 

lịch. Chúng mô tả bản chất của dịch vụ và/hoặc việc sử dụng nguồn lực, cá nhân 

hoặc những cá nhân chịu trách nhiệm đặt lịch cho cuộc hẹn, và các thông tin khác 

liên quan đến việc đặt lịch và thực hiện cuộc hẹn. Các khung thời gian bị khóa 

trên lịch là các khoảng thời gian mà dịch vụ và nguồn lực không sẵn có để phục vụ 

vì những lý do khác các cuộc hẹn đã đặt trước (ví dụ, một hạng mục thiết bị có thể 

không có sẵn vì đang bảo dưỡng).  

Trong ngữ cảnh của chương này, dịch vụ và nguồn lực là những gì được 

kiểm soát bởi lịch. Dịch vụ là những sự kiện trong thế giới thực, ví dụ cuộc hẹn 

khám chữa bệnh, mà việc thực hiện nó được kiểm soát bởi lịch. Thông thường, 

những hoạt động loại này liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân. Nói cách khác, 

cuộc hẹn dịch vụ thường xếp lịch dịch vụ cho một hoặc nhiều bệnh nhân. Nguồn 

lực là những hạng mục hữu hình mà việc sử dụng chúng được kiểm soát bởi lịch. 

Những “hạng mục” này thường là người, địa điểm, hoặc những thứ có nguồn cung 

ít nhưng nhu cầu lại cao.  

 

10.2.1.1 Lịch 

Lịch kiểm soát ngày và thời gian có thể thực hiện một dịch vụ và/hoặc sử 

dụng một nguồn lực. Lịch được áp dụng cho một dịch vụ hoặc nguồn lực, vì mỗi 

dịch vụ và nguồn lực đều có thể được đặt lịch trước độc lập với nhau. (Nếu hai 

hoặc nhiều dịch vụ, người, địa điểm, hoặc các thứ khác không thể được đặt lịch 
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trước độc lập với nhau, thì chúng được coi là một hoạt động hoặc nguồn lực). Lịch 

bao gồm nhiều khung thời gian trong đó dịch vụ hoặc nguồn lực được kiểm soát 

có tiềm năng sẵn có để thực hiện hoặc sử dụng. Các khung thời gian được phân 

loại thành khung thời gian trống, đã khung thời gian đặt trước hoặc bị khóa. 

Khung thời gian trống trong lịch chỉ ra rằng dịch vụ hoặc nguồn lực có sẵn để thực 

hiện hoặc sử dụng trong khoảng thời gian đó. Khung thời gian đã đặt trước chỉ ra 

rằng dịch vụ hoặc nguồn lực không có sẵn trong khoảng thời gian đó, vì một cuộc 

hẹn đã được xếp lịch. Khung thời gian bị khóa chỉ ra rằng dịch vụ hoặc nguồn lực 

không có sẵn vì các lý do khác ngoài lý do có cuộc hẹn được xếp lịch.  

Một hình thức tương tự trong đời thực, không tự động hóa của lịch như mô 

tả ở trên là một quyển sổ hẹn tiêu chuẩn. Những quyển sổ kiểu này thường được tổ 

chức thành các hàng khung thời gian, trong đó các dịch vụ và nguồn lực là sẵn có 

(tình trạng sẵn sàng). Hình dưới đây minh họa một trích đoạn từ quyển sổ hẹn như 

vậy.  

Hình 10-1.  Một ví dụ trích đoạn từ sổ hẹn 

  Ngày:  17 tháng 5 

năm 1994 

    

 Phòng A Phòng B Phòng C Phòng D 

8:00 am  Bn: A 

Everyman 

      

  :15     Bs.: 

Specialize 

   Đóng lại để   

  :30     Kiểm tra 

chức năng  

 Bn: A 

Everyman 

 Chỉnh sửa, 

tu bổ 

  

  :45     Thăm khám  Bs.: 

Stretcher 

    

9:00 am  Bn: E 

Everywoma

n 

 Thử nghiệm    Bn: A 

Everyman 

  :15     Bs.: 

Specialize 

 Dị ứng da    Bs.: 

Stretcher 

  :30     Tái khám       

Mỗi ô trong hình trên biểu diễn một khung thời gian trong lịch. Các kiểu 

bôi đen khác nhau thể hiện các khung thời gian được đặt chỗ trước và các khung 

thời gian bị khóa. Thông tin xác định các cuộc hẹn đã xếp lịch trong các khung 
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thời gian đã được đặt trước viết trong sổ hẹn. Tương tự, lý giải tại sao các khung 

bị khóa cũng được viết vào sổ hẹn. Những ô không bị bôi đen và không có ghi chú 

biểu diễn các khung thời gian còn trống.  

Như trong hình trên, sổ hẹn thường chứa nhiều hơn một cột. Định dạng này 

cho phép xếp lịch nhiều nguồn lực hoặc hoạt động trong cùng một quyển sổ. 

Chương này định nghĩa lịch như một thực thể kiểm soát sự sẵn có (tính sẵn sàng) 

của một nguồn lực hoặc dịch vụ duy nhất trong một khoảng thời gian cho trước. 

Với định nghĩa này, mỗi cột trong trích đoạn trên của sổ hẹn biểu diễn một lịch 

riêng cho một nguồn lực riêng.  

 

10.2.1.2 Dịch vụ và nguồn lực 

Dịch vụ và nguồn lực là “cái gì” trong bất kỳ một giao dịch trao đổi thông 

tin xếp lịch nào, tức là chúng là vật chất - hoặc hữu hình hoặc vô hình — mà giao 

dịch đang cố gắng ảnh hưởng hoặc mô tả. Các dịch vụ và nguồn lực được kiểm 

soát bởi lịch thông thường có nhu cầu cao. Trong mọi trường hợp, việc sử dụng 

hoặc thực hiện chúng được quản lý thông qua quá trình đặt giữ các khung thời 

gian.  

Các dịch vụ thường là các hoạt động xảy ra tại một địa điểm nhất định, 

trong đó có người và thiết bị cụ thể để thực hiện hoạt động. Hoạt động này phải 

được xếp lịch trước khi nó xảy ra. Lịch kiểm soát hoạt động có thể không giống 

như lịch kiểm soát địa điểm, người hoặc thiết bị. Ví dụ, việc thăm khám của bệnh 

nhân tới một phòng khám thường được kiểm soát thông qua xếp lịch. Bệnh nhân 

nhận một cuộc hẹn tại phòng khám, và tại thời gian đã hẹn trước được tiếp đón bởi 

một nhân viên của phòng khám. Từ góc nhìn của cá nhân hoặc ứng dụng yêu cầu 

cuộc hẹn cho bệnh nhân, “thứ” được xếp lịch là dịch vụ (ví dụ, sự tư vấn của một 

bác sĩ, chụp X-quang, v.v.). Việc giao một phòng khám và (trong ví dụ này) một 

bác sĩ, điều dưỡng, hoặc một nhân viên khác đều đóng vai trò tương tự nhau cho 

cuộc hẹn thực tế. 

Nguồn lực là những vật hữu hình phải được đặt giữ trước khi sử dụng. Ví 

dụ như thiết bị MRI, máy chụp X-quang xách tay, hoặc các căn phòng. Người 

cũng là các nguồn lực hữu hình thường được xếp lịch. Thông thường những người 

được kiểm soát bởi lịch thường có vai trò đặc biệt, thực hiện các hoạt động đặc 

biệt, và nhu cầu về họ cao.  

Dưới đây là các thuộc tính chính của một nguồn lực:  



Chương 10: Xếp lịch 

Trang 10 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. 

February2014. Bản cuối. 

 Có mã định danh đơn nhất 

Mã định danh đơn nhất cho một dịch vụ hoặc nguồn lực mô tả một phiên 

bản cụ thể của dịch vụ hoặc nguồn lực đó. Với các nguồn lực hữu hình, 

đó có thể là một số sê-ri, một địa điểm, một số hiệu nhân viên, hoặc một 

cách chỉ định duy nhất nào khác. Với dịch vụ, việc chỉ ra một khung thời 

gian trên lịch thường là đủ để định danh duy nhất.  

 Có mã mô tả loại phân lớp dịch vụ hoặc nguồn lực 

Mã này mô tả một loại hay một phân lớp dịch vụ, hoặc các nhóm nguồn 

lực như nhiều dịch vụ hoặc nguồn lực đi cùng nhau. Với dịch vụ, đây 

thường là một ID dịch vụ tổng quát tương tự như trường dữ liệu dùng 

trong phân đoạn OBR được định nghĩa trong Chương về Nhập Chỉ định 

(Chương 4). ID dịch vụ tổng quát này thường định danh các dịch vụ 

được thực hiện trong một tổ chức cung cấp dịch vụ y tế. 

Với những nguồn lực hữu hình, mã này có thể là một số hiệu kiểu, một 

phân nhóm nhân viên (ví dụ bác sĩ, y tá, nhà vật lý trị liệu, v.v.), hoặc 

một loại phòng. Thông tin này có thể được dùng để yêu cầu một nguồn 

lực từ một tập hợp, trong khi thực thể cụ thể của nguồn lực được xếp lịch 

là chưa biết hoặc không quan trọng (chỉ cần nó thuộc loại hoặc phân lớp 

đã xác định).  

 Có tên hoặc văn bản mô tả nguồn lực 

Tên hoặc văn bản mô tả nguồn lực cung cấp một định danh dịch vụ hoặc 

nguồn lực mà con người có thể đọc được. 

 Khi nguồn lực đã được kết nối với một cuộc hẹn, hoặc được đề nghị cho 

một cuộc hẹn, các thuộc tính sau đây mô tả mối quan hệ (hoặc mối quan 

hệ đang được yêu cầu):  

 Yêu cầu phải có ngày và thời gian bắt đầu dịch vụ hoặc nguồn lực cho 

một cuộc hẹn.  

Ngày và thời gian bắt đầu của dịch vụ hoặc nguồn lực yêu cầu cho cuộc 

hẹn mô tả thời điểm dịch vụ hoặc nguồn lực phải có sẵn (sẵn sàng) cho 

hoạt động. Trong bộ tiêu chuẩn này, thời điểm này được thể hiện bằng 

một khoảng chênh lệch thời gian dương hoặc âm từ ngày và thời gian bắt 

đầu của cuộc hẹn.  

 Cần có khoảng thời gian mà dịch vụ hoặc nguồn lực cần cho cuộc hẹn. 

 

Khoảng thời gian cần dịch vụ hoặc nguồn lực cho cuộc hẹn mô tả cần 

dịch vụ hoặc nguồn lực trong bao lâu để hoàn thành cuộc hẹn. Bằng cách 
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cộng thêm khoảng thời gian này vào ngày và thời gian bắt đầu, có thể 

tính ra ngày và thời gian kết thúc dịch vụ hoặc nguồn lực yêu cầu trong 

hoạt động.  

 Các thuộc tính khác mô tả rõ thêm dịch vụ và nguồn lực. Các thuộc tính 

này sẽ được trao đổi nếu cần trong các giao dịch giữa các ứng dụng.  

 

10.2.1.3 Cuộc hẹn 

Cuộc hẹn là các trường hợp thực hiện dịch vụ hoặc sử dụng nguồn lực. 

Chúng mô tả các vấn đề như “tại sao”, “ai” và “khi nào” trong mọi giao dịch trao 

đổi thông tin xếp lịch. Cuộc hẹn chiếm một hoặc nhiều khung thời gian trên lịch 

của dịch vụ hoặc nguồn lực, khiến các khung thời gian (ô thời gian) này trở thành 

không sẵn có hoặc “đã bị đặt trước”. Cuộc hẹn có thể mô tả các hoạt động đã được 

xếp lịch liên quan tới bệnh nhân trong một cơ sở y tế, hoặc chúng mô tả các hoạt 

động được xếp lịch mà hoàn toàn không liên quan tới bệnh nhân.  

Trong dạng đơn giản nhất, cuộc hẹn bao gồm một dịch vụ hoặc nguồn lực 

được đặt trước cho một khoảng thời gian vì một lý do cụ thể (hoặc cho một hoạt 

động cụ thể). Các hoạt động phức tạp hơn bao gồm nhiều dịch vụ hoặc nguồn lực, 

hoặc các quan hệ cha-con với các cuộc hẹn khác.  

Các thuộc tính cơ bản của cuộc hẹn mô tả một hoạt động đã được xếp lịch 

bao gồm như sau:  

 Một mã định danh cuộc hẹn duy nhất trong ứng dụng đặt lịch 

Mã định danh cuộc hẹn trong ứng dụng đặt lịch mô tả duy nhất một thực 

thể của cuộc hẹn. Nó được sử dụng để trao đổi thông tin giữa ứng dụng 

đặt lịch và ứng dụng xếp lịch để nhận biết một cuộc hẹn cụ thể (hoặc 

một yêu cầu đặt chỗ cho cuộc hẹn) trên ứng dụng đặt lịch. Trừ trong các 

trường hợp đặc biệt, mã này được ứng dụng đặt lịch gán cho khi tạo ra 

yêu cầu đặt lịch ban đầu. Khái niệm này trong thực tế giống với số thứ 

tự đặt lịch trong Chương 4, Nhập chỉ định.  

 Một mã định danh cuộc hẹn duy nhất trong ứng dụng xếp lịch 

Mã định danh cuộc hẹn trong ứng dụng xếp lịch mô tả duy nhất một 

thực thể của cuộc hẹn. Nó là đối ứng của ứng dụng xếp lịch với mã định 

danh cuộc hẹn của ứng dụng đặt lịch. NÓ được sử dụng trong việc trao 

đổi thông tin giữa ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp lịch để nhận biết 
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một cuộc hẹn cụ thể (hoặc một đề nghị đặt lịch hẹn) trên ứng dụng xếp 

lịch. Trừ trong các trường hợp đặc biệt, mã này được ứng dụng xếp lịch 

gán cho khi cuộc hẹn (hoặc yêu cầu đặt lịch hẹn) được tạo ra trên ứng 

dụng xếp lịch. Khái niệm này trong thực tế giống với số thứ tự xếp lịch 

trong Chương 4, Nhập Chỉ định.  

 Ngày và thời gian bắt đầu cuộc hẹn 

Ngày và thời gian bắt đầu cuộc hẹn mô tả thời điểm bắt đầu cuộc hẹn. 

Trong các giao dịch yêu cầu, ngày và thời gian bắt đầu cuộc hẹn được 

thể hiện như một ưu tiên hay một danh sách các ưu tiên. Ứng dụng xếp 

lịch sẽ dùng các ưu tiên này để xếp lịch cho cuộc hẹn. Khi cuộc hẹn đã 

được xếp lịch, ngày và thời gian bắt đầu được thể hiện như ngày và thời 

gian bắt đầu thực tế theo lịch đã xếp.  

 Khoảng thời gian của cuộc hẹn 

Khoảng thời gian của cuộc hẹn mô tả cuộc hẹn sẽ kéo dài bao lâu, và do 

đó, tính được ngày và thời gian kết thúc cuộc hẹn.  

Các thông tin bổ sung về các hoạt động dịch vụ và nguồn lực bao gồm như 

sau:  

 Các mã lý do để mô tả lý do dịch vụ xảy ra hoặc nguồn lực được sử 

dụng;  

 Thông tin về bệnh nhân để mô tả cuộc hẹn đang diễn ra vì ai, cuộc hẹn 

hoặc hoạt động được xếp lịch là cho hoặc liên quan đến một bệnh nhân 

hay không;  

 Thông tin về người yêu cầu để mô tả người chịu trách nhiệm khởi tạo và 

thực hiện cuộc hẹn;  

 Thông tin về địa điểm để mô tả cuộc hẹn được xếp lịch diễn ra ở đâu. 

 Các thuộc tính khác mô tả rõ thêm cuộc hẹn. Những thuộc tính này 

được trao đổi nếu cần trong các giao dịch giữa các ứng dụng. 

 

10.2.1.4 Các cuộc hẹn cha và con 

Các cuộc hẹn cha là những cuộc hẹn có bao gồm một hoặc nhiều cuộc hẹn 

con. Ví dụ, một yêu cầu xếp lịch một cuộc hẹn lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến một 
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cuộc hẹn cha về mặt logic (yêu cầu xếp lịch hẹn ban đầu), và một hoặc nhiều cuộc 

hẹn con (mỗi lần xảy ra cuộc hẹn). Bộ tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin về 

phương thức mà mỗi ứng dụng sử dụng để lưu trữ hoặc xử lý các cuộc hẹn cha và 

con, mà chỉ cung cấp cơ chế để nhận biết mỗi lần xảy ra (con) trong các giao dịch.  

Ứng dụng đặt lịch hoặc ứng dụng xếp lịch có thể chỉ rõ các cuộc hẹn con 

theo một trong hai cách. Nếu mỗi cuộc hẹn con được gán một ID cuộc hẹn đặt lịch 

duy nhất và/hoặc ID cuộc hẹn xếp lịch duy nhất, thì định danh duy nhất này có thể 

được dùng trong các giao dịch để chỉ rõ một cuộc hẹn con. Tuy nhiên, nếu cả ứng 

dụng đặt lịch và xếp lịch đều không gán định danh duy nhất riêng, thì có thể sử 

dụng số hiệu lần xảy ra. Cả phân đoạn ARQ và SCH đều có chỗ cho số hiệu lần 

xảy ra, là một số sê-ri đơn nhất được gán cho mỗi cuộc hẹn con trong một cuộc 

hẹn cha.  

 

10.2.2 Các vai trò của ứng dụng 

Trong bộ tiêu chuẩn này, một ứng dụng có thể đảm nhiệm bốn vai trò: vai 

trò ứng dụng xếp lịch, vai trò ứng dụng đặt lịch, vai trò ứng dụng truy vấn, và vai 

trò ứng dụng phụ trợ. Những vai trò ứng dụng này xác định sự tương tác mà một 

ứng dụng sẽ có với các ứng dụng khác trong môi trường truyền bản tin. Trong 

nhiều môi trường, bất kỳ ứng dụng nào cũng có thể đảm nhận nhiều hơn một vai 

trò ứng dụng.  

Trong bộ tiêu chuẩn này, định nghĩa về vai trò ứng dụng không nhằm xác 

định hoặc hạn chế các chức năng của những sản phẩm cụ thể được phát triển bởi 

các hãng cung cấp những sản phẩm đó. Thay vì thế, thông tin được cung cấp nhằm 

giúp xác định mô hình được sử dụng để phát triển bộ tiêu chuẩn này, và cung cấp 

một phương thức rõ ràng để các ứng dụng có thể trao đổi thông tin với nhau.  

 

10.2.2.1 Vai trò ứng dụng xếp lịch 

Vai trò ứng dụng xếp lịch trong mô hình xếp lịch rất giống với khái niệm 

ứng dụng xếp lịch trong Chương 4, Nhập chỉ định. Ứng dụng xếp lịch, trong mô 

hình xếp lịch, là ứng dụng “sở hữu” một hoặc nhiều lịch cho một hoặc nhiều dịch 

vụ hoặc nguồn lực. Nói cách khác, ứng dụng xếp lịch thực hiện quyền kiểm soát 

trên một bộ nhất định các dịch vụ và nguồn lực và các lịch xác định sự sẵn có của 

các dịch vụ hoặc nguồn lực đó. Vì sự kiểm soát này, không có ứng dụng nào khác 
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có khả năng đặt chỗ, hoặc chỉnh sửa các lịch được kiểm soát bởi một ứng dụng 

xếp lịch cụ thể.  

Mặt khác, các ứng dụng khác có thể yêu cầu chỉnh sửa lịch do ứng dụng 

xếp lịch sở hữu. Ứng dụng xếp lịch có thể đáp ứng hoặc từ chối các yêu cầu đặt 

trước các khung thời gian, hoặc chỉnh sửa lịch của các dịch vụ và nguồn lực mà nó 

có quyền kiểm soát.  

Sau cùng, ứng dụng xếp lịch có thể cung cấp thông tin về các hoạt động đã 

được xếp lịch cho các ứng dụng khác. Lý do một ứng dụng có thể quan tâm đến 

việc nhận các thông tin như vậy là rất khác nhau. Một ứng dụng có thể đã yêu cầu 

đặt lịch hoặc chỉnh sửa lịch trước đó, hoặc đơn giản là có thể quan tâm đến thông 

tin này vì mục đích báo cáo hoặc thống kê của riêng nó. Có hai phương pháp mà 

ứng dụng xếp lịch có thể dùng để phổ biến thông tin này: bằng cách gửi đi các bản 

tin thông tin tự gửi, hoặc qua hồi đáp cho các truy vấn.  

Hình thức tương tự của ứng dụng xếp lịch trong môi trường không tự động 

hóa có thể là quyển sổ hẹn và người chịu trách nhiệm duy trì quyển sổ đó. Quyển 

sổ hẹn mô tả khi nào nguồn lực có sẵn và khi nào chúng đã được đặt trước. Quyển 

sổ hẹn này là bản ghi chính thức duy nhất cho thông tin này, và kiểm soát sự sẵn 

có của nguồn lực cho bất kỳ người dùng nào. Người chịu trách nhiệm về quyển số 

hẹn này nhận các yêu cầu đặt nguồn lực và quyết định khi nào chấp nhận và khi 

nào từ chối các yêu cầu đó dựa trên những thông tin được ghi lại trong sổ hẹn. Bất 

kỳ ai cần thông tin từ quyển sổ hẹn có thể trực tiếp tham khảo quyển sổ, hoặc liên 

lạc với người chịu trách nhiệm về quyển sổ đó.  

 

10.2.2.2 Vai trò ứng dụng đặt lịch 

Vai trò ứng dụng đặt lịch trong mô hình xếp lịch cũng rất giống với đối ứng 

của nó trong chương 4A về Nhập chỉ định. Ứng dụng đặt lịch yêu cầu đặt chỗ, 

chỉnh sửa, hủy, v.v. một hoạt động đã lên lịch cho một dịch vụ hoặc nguồn lực. Vì 

nó không có quyền kiểm soát đối với lịch của nguồn lực đó, nó phải gửi yêu cầu 

chỉnh sửa lịch đến ứng dụng xếp lịch. Khi yêu cầu đặt hoặc điều chỉnh lịch hẹn 

theo cách nào đó, thì ứng dụng đặt lịch đang yêu cầu ứng dụng xếp lịch thực hiện 

quyền điều khiển của nó lên lịch thay mặt cho ứng dụng đặt lịch.  

Hình thức tương tự của ứng dụng đặt lịch trong một môi trường không tự 

động hóa có thể là bất cứ cá nhân nào cần một nguồn lực cụ thể hoặc một cuộc hẹn 
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để sử dụng dịch vụ. Người cần đặt lịch hẹn sẽ liên lạc với người chịu trách nhiệm 

về quyển sổ hẹn cho nguồn lực hoặc dịch vụ đó, và yêu cầu đặt chỗ. Thông 

thường, sẽ có sự đàm phán giữa người yêu cầu đặt trước hoặc đặt lịch hẹn với 

người duy trì sổ hẹn. Người yêu cầu sẽ chỉ ra các yêu cầu và ưu tiên, còn người 

kiểm soát sổ hẹn sẽ chỉ ra liệu yêu cầu đó có thể được đáp ứng như chỉ ra hay 

không.  

10.2.2.3 Vai trò ứng dụng truy vấn 

Ứng dụng truy vấn không thực hiện điều khiển hay yêu cầu thay đổi lịch. 

Thay vì chấp nhận các thông tin tự gửi về lịch, như ứng dụng phụ trợ, ứng dụng 

truy vấn chủ động yêu cầu thông tin này thông qua cơ chế truy vấn. Nhìn chung, 

nó sẽ được điều khiển bởi một cá nhân muốn có thông tin về lịch, và có thể là một 

phần của ứng dụng thực hiện vai trò ứng dụng đặt lịch như định nghĩa trong 

chương này. Thông tin mà ứng dụng truy vấn nhận được chỉ có hiệu lực chính xác 

tại thời điểm mà ứng dụng xếp lịch tạo ra kết quả truy vấn. Những thay đổi trên 

lịch sau khi kết quả truy vấn đã được trả về sẽ không được truyền đến ứng dụng 

truy vấn cho đến khi nó gửi đi một giao dịch truy vấn khác.  

Hình thức tương tự ứng dụng truy vấn trong môi trường không tự động hóa 

có thể là bất kỳ cá nhân nào cần thông tin về một phần cụ thể của lịch. Ví dụ, một 

quản lý cơ sở có thể cần biết một phòng cụ thể đã được xếp lịch trong một khoảng 

thời gian nhất định nào đó hay chưa. Người này có thể hỏi người kiểm soát sổ hẹn 

về phòng ốc và khoảng thời gian cụ thể đang muốn hỏi. 

Thông thường, ứng dụng đặt lịch cũng sẽ đóng vai trò như một ứng dụng 

truy vấn. Khả năng gửi truy vấn và nhận danh sách các khung thời gian còn trống 

được đưa vào một số ứng dụng đặt lịch đã triển khai. Những ứng dụng đặt lịch này 

sẽ dùng thông tin đó để chọn các khung thời gian còn trống cho các yêu cầu đặt 

lịch sau này. Tiêu chuẩn hiện thời không hàm chỉ rằng ứng dụng đặt lịch nên hoặc 

không nên có khả năng thực hiện vai trò của ứng dụng truy vấn. Thay vì thế, mô 

hình sẽ định nghĩa các vai trò này riêng rẽ. Các ứng dụng hỗ trợ chức năng này có 

thể tận dụng được vai trò ứng dụng này trong mô hình. Các ứng dụng không hỗ trợ 

vai trò ứng dụng truy vấn không bị hạn chế trong khả năng hỗ trợ vai trò ứng dụng 

đặt lịch.  
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10.2.2.4 Vai trò ứng dụng phụ trợ 

Tương tự như ứng dụng truy vấn, ứng dụng phụ trợ không thực hiện quyền 

kiểm soát và cũng không yêu cầu các thay đổi trên lịch. Nó cũng chỉ quan tâm đến 

việc thu thập thông tin về một lịch cụ thể. Nó được coi như là một “bên thứ ba 

quan tâm”, tức là nó quan tâm đến bất kỳ thay đổi nào trên một lịch cụ thể, nhưng 

không quan tâm đến việc thay đổi lịch hoặc kiểm soát lịch theo bất kỳ cách nào. 

Ứng dụng phụ trợ thu thập thông tin một cách bị động bằng cách nhận các bản cập 

nhật tự gửi từ ứng dụng xếp lịch.  

Hình thức tương tự của ứng dụng phụ trợ trong môi trường không tự động 

hóa có thể là bất kỳ cá nhân nào nhận báo cáo chứa các thông tin về lịch. Ví dụ, 

một quản lý cơ sở có thể cần biết những phòng nào đã được đặt chỗ cho các hoạt 

động trong những khoảng thời gian cụ thể. Người này có thể yêu cầu người kiểm 

soát sổ hẹn cung cấp một danh sách liệt kê hoạt động theo thời gian, có thể đơn 

giản là bản sao các trang của sổ hẹn.  

Thông thường, ứng dụng đặt chỗ cũng hoạt động như một ứng dụng phụ 

trợ. Ứng dụng đặt chỗ có thể có khả năng chứa thông tin về các hoạt động đã được 

xếp lịch mà nó yêu cầu. Trong trường hợp này, ứng dụng đặt lịch cũng là một ứng 

dụng “có quan tâm” vì nó muốn nhận bất kỳ bản tin nào mô tả những thay đổi với 

nội dung hoặc trạng thái của hoạt động đã xếp lịch mà nó khởi tạo.  

 

10.2.2.5 Các vai trò ứng dụng trong môi trường truyền bản tin 

Trong một môi trường truyền bản tin, bốn vai trò ứng dụng này trao đổi 

thông tin thông qua việc dùng các loại bản tin và sự kiện kích hoạt cụ thể. Hình 

sau mô phỏng mối quan hệ giữa các vai trò ứng dụng này trong một môi trường 

truyền bản tin:  
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Hình 10-2.  Quan hệ truyền tin giữa các vai trò ứng dụng 

Ứng dụng đặt lịch

Truy vấn thông tin Xác nhận chung

Ứng dụng xếp lịch

Ứng dụng Truy vấn Ứng dụng phụ trợ

 
 

 
 

Hồi đáp yêu cầuCác bản tin yêu cầu

Hồi đáp Truy vấn
Bản tin thông tin tự động 

gửi

  

 

Mối quan hệ giữa ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp lịch xoay quanh các 

bản tin yêu cầu và bản tin hồi đáp cho các yêu cầu đó. Ứng dụng đặt lịch khởi tạo 

các bản tin yêu cầu đến ứng dụng xếp lịch, ứng dụng xếp lịch hồi đáp lại các yêu 

cầu này bằng những bản tin hồi đáp yêu cầu.  

Quan hệ giữa ứng dụng truy vấn và ứng dụng xếp lịch tập trung vào bản tin 

truy vấn và hồi đáp. Ứng dụng truy vấn khởi tạo bản tin truy vấn đến ứng dụng 

xếp lịch, ứng dụng xếp lịch phản hồi lại bằng các bản tin hồi đáp truy vấn.  

Quan hệ giữa ứng dụng phụ trợ và ứng dụng xếp lịch tập trung qua các bản 

tin thông tin tự gửi. Ứng dụng xếp lịch khởi tạo các bản tin thông tin tự gửi đến 

ứng dụng phụ trợ mỗi khi có thay đổi trên lịch. Ứng dụng phụ trợ không hồi đáp 

bằng bản tin mà chỉ gửi đi bản tin phản hồi báo nhận chung. Ứng dụng xếp lịch 

khởi tạo bản tin thông tin tự gửi cũng không chờ đợi thêm thông tin gì từ ứng dụng 

phụ trợ.  

10.2.3 Sự kiện kích hoạt, trạng thái, lý do và các loại hình 

Chương này định nghĩa nhiều sự kiện kích hoạt dùng để trao đổi các thông 

tin xếp lịch giữa các ứng dụng. Ngoài ra, nó cũng định nghĩa, gợi ý hoặc cho phép 

nhiều trạng thái mà các hoạt động đã xếp lịch có thể có, nhiều lý do xảy ra hoạt 

động đã xếp lịch, và nhiều loại hình hoạt động được xếp lịch khác nhau. Sự phân 

biệt bốn khái niệm này là rất quan trọng để có thể hiểu các thông tin trong chương 

này.  
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10.2.3.1 Sự kiện kích hoạt 

Sự kiện kích hoạt dùng cho chương này được định nghĩa trong Phần Error! 

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

Reference source not found., "Error! Reference source not found.," và 10.4.15, 

"Thông báo rộng rãi các cuộc hẹn đã xếp lịch (Sự kiện S27)  

Thông báo rộng rãi về các cuộc hẹn đã xếp lịch được kích hoạt trong ứng dụng 

xếp  lịch vào thời điểm trước các cuộc hẹn sắp diễn ra, hợp lệ, đã xếp lịch theo 

những yêu cầu về thời gian đặt trước (tức là một nhóm kết nối giao tiếp trong đó 

cả thời gian cần gửi bản tin và/hoặc khoảng thời gian/ngày của các cuộc hẹn sắp 

diễn ra cần được gửi đi đều có thể được cấu hình). Với việc cân nhắc về cấu hình 

thời gian như vậy, sự kiện kích hoạt sẽ bao gồm các thông tin về bất kỳ/toàn bộ 

các cuộc hẹn đã xếp lịch cho một khoảng thời gian xử lý sự kiện đặt trước mà 

không cần xét đến bất kỳ thông tin về cuộc hẹn mới, được điều chỉnh hay đổi lịch 

nào. Sau đó các hệ thống tiếp nhận sẽ lên kế hoạch nhận và xử lý các bản tin gửi 

đến như các bản tin về cuộc hẹn mới hay cuộc hẹn cập nhật. Đồng thời, do các 

cuộc hẹn đã bị hủy hoặc xóa trước đó đã được xếp lịch cho một khoảng thời gian 

xử lý cho trước nào đó không còn là một phần của lịch hợp lệ sắp xảy ra, thông tin 

về những cuộc hẹn đó sẽ không được đưa vào quá trình xử lý của sự kiện này (các 

sự kiện khác như S15 hay S17 vẫn nên được dùng cho mục đích này). Chỉ nên 

dùng sự kiện kích hoạt này cho các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc 

hẹn cha mà có cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn thành.   

."  Thông thường, sự kiện kích hoạt định nghĩa sự chuyển đổi của một thực 

thể nào đó từ trạng thái này sang trạng thái khác.1  Các sự kiện kích hoạt điển hình 

có thể là: mới, xóa, điều chỉnh, gián đoạn, xếp lại lịch, và xóa. 

 

10.2.3.2 Trạng thái 

Trạng thái của một hoạt động đã xếp lịch cho biết hoạt động đó đang ở giai 

đoạn nào trong vòng đời của nó. Trạng thái khác với sự kiện kích hoạt ở một điểm 

quan trọng: trạng thái mô tả tình trạng hiện thời của thực thể, trong khi sự kiện 

kích hoạt được tạo ra để “dịch chuyển” thực thể đó từ trạng thái này sang trạng 

thái khác. Tất cả các trường trạng thái trong chương này được định nghĩa tuân theo 

                                                 
1 Sự kiện kích hoạt trong HL7 không bị giới hạn nghiêm ngặt như định nghĩa này; tuy nhiên, hầu hết các sự kiện kích hoạt đều xác 

định sự chuyển đổi trạng thái. 
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ứng dụng đóng vai trò ứng dụng xếp lịch, trừ khi có chỉ dẫn khác (và cụ thể cho 

từng trường hợp). Do đó, một trạng thái trong giao dịch xếp lịch chỉ thực sự có ý 

nghĩa nếu giao dịch đó được tạo ra bởi ứng dụng ấn định (gán) và duy trì trạng thái 

đó.  

Các trạng thái tiêu biểu của một giao dịch xếp lịch có thể bao gồm: tạm 

chờ, trong danh sách đợi, đã xác nhận, đã bị hủy, bị đình chỉ (tạm dừng), đã xóa, 

đã bắt đầu, đã hoàn thành, bị đặt quá hạn mức (đặt cùng một nguồn lực với một 

cuộc hẹn khác), đã bị khóa, v.v.  

 

10.2.3.3 Lý do 

Chương này định nghĩa hai loại lý do dùng với các giao dịch. Loại thứ nhất 

là lý do cuộc hẹn chỉ ra tại sao cuộc hẹn lại được đặt lịch – và cuối cùng là tại sao 

hoạt động đó lại sẽ xảy ra. Loại lý do thứ hai là lý do sự kiện mô tả tại sao một sự 

kiện kích hoạt cụ thể lại được tạo ra. Các lý do có xu hướng tĩnh tại, trong khi các 

trạng thái lại có xu hướng thay đổi. Ngược lại, sự kiện kích hoạt lại mô tả một 

hành động cần được thực hiện.  

Lý do cuộc hẹn có xu hướng khá tĩnh tại trong suốt vòng đời của hoạt động 

được xếp lịch. Ví dụ tiêu biểu cho lý do cuộc hẹn là: theo lệ thường, khám không 

hẹn trước, kiểm tra sức khỏe, tái khám, cấp cứu, v.v.  

Lý do sự kiện cũng ít thay đổi, nhưng chỉ trong vòng đời của một sự kiện 

kích hoạt cụ thể mà thôi. Ví dụ tiêu biểu cho lý do sự kiện bao gồm: không đến 

khám (ví dụ khi cuộc hẹn bị hủy), theo yêu cầu của bệnh nhân, theo yêu cầu của 

người chăm sóc, v.v.  

 

10.2.3.4 Loại hình 

Thay vì mô tả tại sao cuộc hẹn được xếp lịch như lý do cuộc hẹn, loại hình 

cuộc hẹn mô tả loại cuộc hẹn được ghi trong lịch. Thông tin này có xu hướng 

mang bản chất quản lý hành chính. Các loại hình cuộc hẹn điển hình có thể là: 

thông thường, tạm thời (hoặc “tạm đặt”), khẩn cấp, v.v.  
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10.2.4 Cuộc hẹn, Chỉ định và Giới thiệu 

Một yêu cầu xếp lịch hay cuộc hẹn không nên bị hiểu nhầm theo bất kỳ 

cách nào với chỉ định dịch vụ, hoặc giấy giới thiệu bệnh nhân (bệnh nhân chuyển 

viện). Các sự kiện kích hoạt và bản tin được định nghĩa trong chương này là nhằm 

mục đích vận hành trong các hoạt động xếp lịch, và không hề hàm chỉ rằng bất kỳ 

sự kiện kích hoạt hay các sự kiện trong thực tế nào đã hoặc sẽ xảy ra. Không nên 

suy luận từ chương này rằng giao dịch yêu cầu xếp lịch nào đó có thể được dùng 

thay cho một giao dịch chỉ định, trong đó một dịch vụ hoặc một hoạt động khác 

phải được chỉ định cụ thể. Trong những trường hợp như vậy, một giao dịch chỉ 

định cụ thể nên được thực hiện (qua phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác). 

Nếu sau đó cần các giao dịch xếp lịch tiếp theo có thể thực hiện chỉ định, thì các 

sự kiện kích hoạt và bản tin định nghĩa trong chương này có thể được sử dụng.  

10.2.5 Chú giải các thuật ngữ 

10.2.5.1 Appointment - Cuộc hẹn 

Cuộc hẹn thể hiện một khung thời gian hoặc một nhóm khung thời gian đã 

được đặt trước trên lịch, liên quan đến một hoặc nhiều dịch vụ hoặc nguồn lực. 

Hai ví dụ cho cuộc hẹn là một cuộc thăm khám của bệnh nhân được xếp lịch ở 

phòng khám, và việc đặt giữ một hạng mục thiết bị.  

10.2.5.2 Auxiliary Application - Ứng dụng phụ trợ 

Ứng dụng phụ trợ không thực hiện quyền kiểm soát hay yêu cầu thực hiện 

các thay đổi trên lịch. Nó chỉ quan tâm đến việc thu thập thông tin về một lịch cụ 

thể. Nó có thể được coi là “bên thứ ba quan tâm”, tức là nó quan tâm đến bất kỳ 

thay đổi nào trên một lịch cụ thể, nhưng không quan tâm đến việc thay đổi hoặc 

kiểm soát lịch theo bất kỳ phương thức nào. Ứng dụng phụ trợ thu thập thông tin 

một cách thụ động thông qua việc nhận các cập nhật tự động gửi từ ứng dụng xếp 

lịch.  

10.2.5.3 Block - Khóa 

Một thông báo (chỉ số cho biết) rằng một khung thời gian hoặc một nhóm 

khung thời gian không sẵn sàng phục vụ vì các lý do khác ngoài lý do có cuộc hẹn 

đặt trước.  
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10.2.5.4 Book - Đặt trước 

Hành động đặt giữ một khung thời gian hoặc một nhóm khung thời gian 

trên lịch đối với dịch vụ hoặc nguồn lực.  

10.2.5.5 Child Appointment - Cuộc hẹn con 

Cuộc hẹn con là cuộc hẹn cấp dưới của một cuộc hẹn (được gọi là cuộc hẹn 

cha). Ví dụ, một cuộc hẹn đơn trong một nhóm các cuộc hẹn lặp đi lặp lại là con 

của nhóm đó. Các cuộc hẹn con cũng có thể là cuộc hẹn cha của các cuộc hẹn 

khác. Ví dụ, nếu một bộ các cuộc hẹn được xếp lịch, thì mỗi đơn vị phần tử của bộ 

các cuộc hẹn đó là con của yêu cầu tổng thể. Nếu bộ các cuộc hẹn được xếp lịch 

như cuộc hẹn lặp đi lặp lại, thì mỗi thực thể của bộ cuộc hẹn (cha của mỗi đơn vị 

phần tử) lại là con của yêu cầu lặp lại bộ cuộc hẹn gốc.  

10.2.5.6 Filler Application - Ứng dụng xếp lịch 

Vai trò của ứng dụng xếp lịch trong mô hình xếp lịch là rất giống với khái 

niệm ứng dụng xếp lịch trình bày trong Chương 4, Nhập chỉ định. Ứng dụng xếp 

lịch trong mô hình xếp lịch là ứng dụng “sở hữu” một hoạt nhiều lịch cho một 

hoặc nhiều dịch vụ hoặc nguồn lực. Nó đáp ứng các yêu cầu đặt giữ các khung 

thời gian của dịch vụ hoặc nguồn lực mà nó có quyền kiểm soát. Nó cũng thông 

báo cho các ứng dụng khác về hoạt động liên quan đến các cuộc hẹn, ví dụ đặt 

mới, chỉnh sửa, hủy, v.v.  

10.2.5.7 Parent Appointment - Cuộc hẹn cha 

Cuộc hẹn cha là cuộc hẹn bao gồm một hoặc nhiều cuộc hẹn cấp dưới (gọi 

là cuộc hẹn con). Cuộc hẹn cha được dùng để liên hệ hoặc nhóm nhiều cuộc hẹn 

với nhau theo các phương thức khác nhau. Ví dụ về các loại hoạt động được xếp 

lịch như cuộc hẹn cha bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:   

 Các cuộc hẹn tái diễn (lặp lại). Ví dụ, cuộc hẹn vật lý trị liệu có thể 

được xếp lịch vào 4:00 chiều mỗi thứ ba trong vòng ba tháng.  

 Bộ các cuộc hẹn. Ví dụ, một hoạt động được xếp lịch bao gồm một cuộc 

hẹn với phòng chụp X-quang, một cuộc hẹn với chuyên gia, một cuộc 

hẹn với bác sĩ chăm sóc chính.  

 Các cuộc hẹn phức hợp. Ví dụ, một bộ các cuộc hẹn lặp đi lặp lại, hoặc 

một bộ các bộ cuộc hẹn. 

 Các cuộc hẹn cha cũng có thể là con của các cuộc hẹn khác. 
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10.2.5.8 Placer Application - Ứng dụng đặt lịch 

Vai trò của ứng dụng đặt lịch trong mô hình xếp lịch rất giống với đối ứng 

của nó trong chương Nhập chỉ định. Ứng dụng đặt lịch phải yêu cầu đặt, chỉnh 

sửa, hủy, v,v, một cuộc hẹn cho dịch vụ hoặc nguồn lực vì nó không thể thực hiện 

quyền điều khiển trên dịch vụ hoặc nguồn lực đó trên lịch. Khi yêu cầu đặt hoặc 

điều chỉnh các cuộc hẹn thì theo một cách nào đó, ứng dụng đặt lịch đang yêu cầu 

ứng dụng xếp lịch thực hiện quyền kiểm soát của nó đối với lịch thay mặt cho ứng 

dụng đặt lịch.  

10.2.5.9 Querying Application - Ứng dụng truy vấn 

Ứng dụng truy vấn không thực hiền quyền kiểm soát hay yêu cầu thực hiện 

các thay đổi trên lịch. Thay vì  nhận các thông tin tự gửi về lịch như ứng dụng phụ 

trợ, ứng dụng truy vấn chủ động yêu cầu thông tin này thông qua một cơ chế truy 

vấn. Nó được điều khiển bởi một cá nhân muốn có thông tin về lịch, và có thể là 

một phần của ứng dụng thực hiện vai trò của ứng dụng đặt lịch như định nghĩa 

trong chương này. Thông tin mà ứng dụng truy vấn nhận được chỉ có giá trị tại 

chính xác thời điểm mà kết quả truy vấn được tạo ra bởi ứng dụng xếp lịch. Những 

thay đổi trên lịch sau khi kết quả truy vấn đã được trả về sẽ không được thông báo 

cho ứng dụng truy vấn cho đến khi nó phát đi một giao dịch truy vấn khác.  

10.2.5.10  Resource - Nguồn lực 

Nguồn lực là bất kỳ cá nhân, địa điểm hoặc vật nào phải được đặt trước 

trước khi sử dụng.  

10.2.5.11  Schedule - Lịch 

Lịch là tổng hợp tất cả các khung thời gian liên quan đến một dịch vụ hoặc 

nguồn lực. 

10.2.5.12  Service - Dịch vụ 

Dịch vụ là bất kỳ hoạt động nào phải được đặt trước trước khi thực hiện. 

10.2.5.13  Slot - Khung thời gian 

Khung thời gian là một đơn vị trên lịch. Một khung thời gian thể hiện đơn 

vị thời gian hoặc số lượng thời gian tối thiểu có thể đặt trước cho dịch vụ hoặc 

nguồn lực. Tùy thuộc vào bản chất dịch vụ hoặc nguồn lực, có thể có nhiều hơn 

một khung thời gian tại một thời điểm cho trước. Ví dụ, nếu dịch vụ là một phiên 



Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 23 

Bản cuối February năm  2014. 

trị liệu theo nhóm mở với 12 chỗ, thì có 12 khung thời gian trong một khối thời 

gian cho trước.  

 

10.2.6 Tổ chức chương: Các định nghĩa về sự kiện kích hoạt và bản tin 

Bộ tiêu chuẩn này bao gồm ba kiểu nhóm theo chức năng của các định 

nghĩa về sự kiện kích hoạt và bản tin. Sự kiện kích hoạt trong mỗi nhóm chức 

năng dùng định nghĩa bản tin giống nhau hoặc tương tự. Để cho rõ ràng, định 

nghĩa bản tin được nhiều sự kiện kích hoạt sử dụng sẽ chỉ được trình bày một lần.  

Nhóm theo chức năng thứ nhất của các định nghĩa về sự kiện kích hoạt và 

bản tin mô tả các giao dịch yêu cầu đặt lịch. Nhóm này định nghĩa các sự kiện 

kích hoạt và bản tin cho các giao dịch từ ứng dụng đóng vai trò ứng dụng đặt lịch, 

và cũng định nghĩa các bản tin hồi đáp của ứng dụng xếp lịch có liên quan. Các 

bản tin này được mô tả trong Mục Error! Reference source not found., "Error! 

Reference source not found.." 

Nhóm theo chức năng thứ hai mô tả các định nghĩa sự kiện kích hoạt và bản 

tin cho các giao dịch tự động gửi từ ứng dụng đóng vai trò ứng dụng xếp lịch. 

Nhóm này mô tả các bản tin tự động gửi khởi phát từ ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng xếp lịch, và các bản tin hồi đáp được gửi từ các ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng phụ trợ. Các bản tin này được mô tả trong Mục Error! Reference source 

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

Nhóm cuối cùng mô tả các giao dịch truy vấn từ ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng truy vấn, và cũng định nghĩa các bản tin ứng dụng xếp lịch liên quan được 

dùng để hồi đáp các truy vấn này. Những bản tin này được mô tả trong mục 

10.4.15, "Thông báo rộng rãi các cuộc hẹn đã xếp lịch (Sự kiện S27)  

Thông báo rộng rãi về các cuộc hẹn đã xếp lịch được kích hoạt trong ứng dụng 

xếp  lịch vào thời điểm trước các cuộc hẹn sắp diễn ra, hợp lệ, đã xếp lịch theo 

những yêu cầu về thời gian đặt trước (tức là một nhóm kết nối giao tiếp trong đó 

cả thời gian cần gửi bản tin và/hoặc khoảng thời gian/ngày của các cuộc hẹn sắp 

diễn ra cần được gửi đi đều có thể được cấu hình). Với việc cân nhắc về cấu hình 

thời gian như vậy, sự kiện kích hoạt sẽ bao gồm các thông tin về bất kỳ/toàn bộ 

các cuộc hẹn đã xếp lịch cho một khoảng thời gian xử lý sự kiện đặt trước mà 

không cần xét đến bất kỳ thông tin về cuộc hẹn mới, được điều chỉnh hay đổi lịch 

nào. Sau đó các hệ thống tiếp nhận sẽ lên kế hoạch nhận và xử lý các bản tin gửi 

đến như các bản tin về cuộc hẹn mới hay cuộc hẹn cập nhật. Đồng thời, do các 
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cuộc hẹn đã bị hủy hoặc xóa trước đó đã được xếp lịch cho một khoảng thời gian 

xử lý cho trước nào đó không còn là một phần của lịch hợp lệ sắp xảy ra, thông tin 

về những cuộc hẹn đó sẽ không được đưa vào quá trình xử lý của sự kiện này (các 

sự kiện khác như S15 hay S17 vẫn nên được dùng cho mục đích này). Chỉ nên 

dùng sự kiện kích hoạt này cho các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc 

hẹn cha mà có cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn thành.   

." 

Các ghi chú dùng để mô tả trật tự, sự tùy chọn và lặp lại các phân đoạn 

được mô tả trong Chương 2, “Định dạng để định nghĩa các bản tin vắn tắt”.  

10.2.6.1 Phương thức cập nhật 

Chương này sử dụng phương thức “mã hoạt động/định danh duy nhất” để 

cập nhật thông tin thông qua các phân đoạn lặp lại. Để có thêm thông tin về việc 

cập nhật thông qua các phân đoạn lặp lại, xem thêm mục 2.10.4, “Giao thức để 

diễn giải các phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn lặp lại trong một Bản tin cập nhật” 

trong Chương 2. Định nghĩa của phương thức cập nhật “mã hoạt động/định danh 

duy nhất” có thể tìm đọc trong Chương 2, Mục 2.10.4.2, “Định nghĩa phương thức 

cập nhật “mã hoạt động/định danh đơn nhất””.  

 

10.3 YÊU CẦU VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT CỦA ỨNG DỤNG ĐẶT 

LỊCH  

Các giao dịch ứng dụng đặt lịch yêu cầu và ứng dụng xếp lịch phản hồi là 

các bản tin và sự kiện kích hoạt được dùng giữa ứng dụng đặt lịch và ứng dụng 

xếp lịch. Ứng dụng đặt lịch khởi tạo giao dịch bằng bản tin SRM, yêu cầu ứng 

dụng xếp lịch điều chỉnh lịch của nó bằng sự kiện kích hoạt và thông tin cung cấp. 

Ứng dụng xếp lịch phản hồi các yêu cầu này, dùng bản tin SRR, để chấp nhận 

hoặc từ chối yêu cầu của ứng dụng đặt lịch.  

Khi khởi tạo một yêu cầu, ứng dụng đặt lịch sẽ tạo ra và gửi đi một bản tin 

SRM chứa tất cả các thông tin cần thiết để truyền tin về hành động mong muốn 

cho ứng dụng xếp lịch. Tất cả các phân đoạn và trường dữ liệu cần thiết (cả hai 

yêu cầu rõ ràng hoặc yêu cầu tùy điều kiện) đều phải được cung cấp cho ứng dụng 

xếp lịch như đã xác định trong chương này. Khi ứng dụng xếp lịch nhận được giao 

dịch này, nó báo nhận bằng phương thức báo nhận phù hợp bằng cách sử dụng 
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một bản tin ACK (giả định phương thức báo nhận nâng cao được dùng). Sau khi 

xử lý yêu cầu ở cấp ứng dụng, ứng dụng xếp lịch báo nhận giao dịch bằng phương 

thức báo nhận ứng dụng phù hợp trong một bản tin SRR (lại giả định rằng báo 

nhận ứng dụng được yêu cầu theo phương thức báo nhận nâng cao, hoặc bằng 

phương thức báo nhận gốc được dùng). Áp dụng phần giải thích của các mã báo 

nhận ứng dụng khác nhau trong ngữ cảnh của chương này, ứng dụng chấp nhận 

của ứng dụng xếp lịch có nghĩa là yêu cầu đã được xử lý và chấp nhận bởi ứng 

dụng xếp lịch. Lỗi ứng dụng từ ứng dụng xếp lịch có nghĩa là yêu cầu đã được xử 

lý và bị từ chối. Ứng dụng bác bỏ từ ứng dụng xếp lịch có nghĩa là yêu cầu không 

được và không thể được xử lý do một hoặc nhiều lý do không liên quan đến nội 

dung của nó (ví dụ, nó không đáp ứng được sự xác thực của giao thức ứng dụng cơ 

bản, hệ thống xếp lịch bị hỏng, hoặc có lỗi bên trong). Trong tình huống thích hợp, 

một bản tin SRR với báo nhận chấp nhận của ứng dụng sẽ chứa nhiều thông tin 

hơn về yêu cầu đã được xử lý.  

Không có bản tin tự động gửi nào do ứng dụng xếp lịch khởi tạo được định 

nghĩa trong bộ sự kiện kích hoạt này. Những bản tin và sự kiện kích hoạt đó được 

định nghĩa dưới đây, trong Mục Error! Reference source not found., "Error! 

Reference source not found.." 

Tất cả các sự kiện kích hoạt liên quan đến giao dịch yêu cầu của ứng dụng 

đặt lịch và phản hồi của ứng dụng xếp lịch đều dùng chung định nghĩa bản tin như 

sau: 

 

SRM^S01-S11^SRM_S01: Bản tin yêu cầu xếp lịch 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

ARQ Thông tin yêu cầu cuộc hẹn  10 

[ APR ] Các ưu tiên về cuộc hẹn  10 

[{NTE}] Các lưu ý và nhận xét về ARQ  2 

[{ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3 

    [ PV1 ] Bệnh nhân thăm khám  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

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

    [{    

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Thông tin tham gia  7 

     }]    

    [{DG1}] Chuẩn đoán  6 

}] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu RESOURCES   

   RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [{ --- bắt đầu SERVICE   

      AIS Thông tin cuộc hẹn – Dịch vụ  10 

        [ APR ] Các ưu tiên cho cuộc hẹn  10 

        [{NTE}] Lưu ý và nhận xét cho AIS  2 

    }] --- kết thúc SERVICE   

    [{ --- bắt đầu GENERAL_RESOURCE   

      AIG Thông tin về cuộc hẹn – nguồn lực chung  10 

        [ APR ] Các ưu tiên cho cuộc hẹn  10 

        [{NTE}] Lưu ý và nhận xét cho AIG  2 

    }] --- kết thúc GENERAL_RESOURCE   

    [{ --- bắt đầu LOCATION_RESOURCE   

      AIL Thông tin về cuộc hẹn – Nguồn lực địa điểm  10 

        [ APR ] Các ưu tiên cho cuộc hẹn  10 

        [{NTE}] Lưu ý và nhận xét cho AIL  2 

    }] --- kết thúc LOCATION_RESOURCE   

    [{ --- bắt đầu PERSONNEL_RESOURCE   

      AIP Thông tin về cuộc hẹn- Nguồn lực nhân sự  10 

        [ APR ] Các ưu tiên cho cuộc hẹn  10 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        [{NTE}] Lưu ý và nhận xét cho AIP  2 

    }] --- kết thúc PERSONNEL_RESOURCE   

} --- kết thúc RESOURCE   

 

SRR^S01-S11^SRR_S01: Bản tin phản hồi yêu cầu xếp lịch 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Thông tin lỗi  2 

[ --- bắt đầu SCHEDULE   

  SCH Thông tin về hoạt động xếp lịch  10 

    [ { TQ1 } ] Thời gian/số lượng  4 

    [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét về SCH  2 

  [{ --- bắt đầu PATIENT   

      PID Định danh bệnh nhân  3 

      [ PV1 ] Bệnh nhân thăm khám  3 

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

      [ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

  }] --- kết thúc PATIENT   

  { --- bắt đầu RESOURCES   

    RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [ { --- bắt đầu SERVICE   

        AIS Thông tin về cuộc hẹn – Dịch vụ   10 

        [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xts cho RGS  2 

    } ] --- kết thúc SERVICE   

    [ { --- bắt đầu GENERAL_RESOURCE   

        AIG Thông tin về cuộc hẹn – Nguồn lực chung  10 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét cho AIG  2 

    } ] --- kết thúc GENERAL_RESOURCE   

    [ { --- bắt đầu LOCATION_RESOURCE   

        AIL Thông tin về cuộc hẹn – Nguồn lực địa điểm  10 

        [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét về AIL  2 

    } ] --- kết thúc LOCATION_RESOURCE   

    [ { --- bắt đầu PERSONNEL_RESOURCE   

        AIP Thông tin về cuộc hẹn – Nguồn lực nhân sự  10 

        [ { NTE } ] Lưu ý và nhận xét cho AIP  2 

    } ] --- kết thúc PERSONNEL_RESOURCE   

  } --- kết thúc RESOURCES   

] --- kết thúc SCHEDULE   

Lưu ý rằng trong các định nghĩa bản tin vắn tắt của cả bản tin SRM và 

SRR, các phân đoạn thông tin về bệnh nhân (các phân đoạn từ PID đến DG1) đều 

mang thuộc tính tùy chọn theo cả nhóm, và được lặp lại theo cả nhóm. Thuộc tính 

tùy chọn cho phép có cả các giao dịch liên quan đến bệnh nhân và các giao dịch 

không liên quan với bệnh nhân. Khả năng lặp lại thông tin bệnh nhân cho phép các 

giao dịch trong đó một hoạt động được xếp lịch cho nhiều bệnh nhân (ví dụ trị liệu 

gia đình hoặc trị liệu nhóm).  

Ngược lại, một giao dịch chỉ có thể xác định một hoạt động (không hơn và 

cũng không kém). Lưu ý rằng cả hai phân đoạn ARQ (trong bản tin SRM) và phân 

đoạn SCH (trong bản tin SRR) đều không được phép lặp lại, và bị bắt buộc phải 

xuất hiện. Tính tùy chọn và khả năng lặp lại của thông tin bệnh nhân đều không 

cho phép giao dịch xác định nhiều hơn một hoạt động.  

Các sự kiện kích hoạt dùng định nghĩa bản tin này được liệt kê dưới đây.  

10.3.1 Yêu cầu đặt lịch một cuộc hẹn mới (Sự kiện S01) 

Ứng dụng đặt lịch gửi một giao dịch với sự kiện kích hoạt này đến ứng 

dụng xếp lịch để yêu cầu đặt lịch cho một cuộc hẹn mới. Nếu thành công, ứng 

dụng xếp lịch sẽ gửi bản tin phản hồi báo nhận ứng dụng (nếu được yêu cầu theo 
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phương thức báo nhận nâng cao, hoặc nếu phương thức báo nhận gốc được sử 

dụng). Bản tin báo nhận có thể tùy chọn chứa phân đoạn SCH và các phân đoạn 

chi tiết liên quan để mô tả cuộc hẹn thực tế đã được đặt lịch.  

10.3.2 Yêu cầu đổi lịch cuộc hẹn (Sự kiện S02) 

Ứng dụng đặt lịch dùng sự kiện kích hoạt này để yêu cầu đổi lịch cho một 

cuộc hẹn đã có. Ngày và Thời gian bắt đầu yêu cầu mới, Thời lượng cuộc hẹn, 

Khoảng cách lặp lại, Khoảng thời gian lặp lại, và/hoặc Mức độ ưu tiên được cung 

cấp trong phân đoạn ARQ cùng với các số hiệu định danh đặt lịch và xếp lịch đã 

có. Nếu thành công, bản tin báo nhận ứng dụng được trả về và có thể tùy chọn 

chứa phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan để mô tả các thông tin 

mới cho cuộc hẹn được đổi lịch.  

Không nên dùng giao dịch này để đổi lịch một cuộc hẹn đã bắt đầu nhưng 

chưa kết thúc. Trong những trường hợp như vậy, và chỉ khi việc làm này hợp 

logic, cuộc hẹn nên được đình chỉ và một yêu cầu đặt lịch mới được gửi lên. 

Tương tự, giao dịch này cũng không nên được sử dụng để đổi lịch một cuộc hẹn 

cha, trong đó một hoặc nhiều cuộc hẹn con đã bắt đầu hoặc đã xảy ra. Tương tự, 

cuộc hẹn cha nên được đình chỉ, và yêu cầu đặt lịch mới được thực hiện. Thủ tục 

này sẽ xóa bỏ mọi sự nhập nhằng giữa các ứng dụng có thể nảy sinh khi cố gắng 

điều chỉnh lịch một cuộc hẹn đang diễn ra.  

10.3.3 Yêu cầu điều chỉnh cuộc hẹn (Sự kiện S03) 

Bản tin này truyền đi yêu cầu điều chỉnh một cuộc hẹn đã có đến ứng dụng 

xếp lịch. Sự kiện kích hoạt này được dùng để yêu cầu điều chỉnh thông tin của một 

cuộc hẹn đã có mà không cần đổi lịch, hủy, đình chỉ hoặc xóa cuộc hẹn, hoặc 

thêm, điều chỉnh, hủy, đình chỉ hoặc xóa dịch vụ và/hoặc nguồn lực trong cuộc 

hẹn. Sự kiện kích hoạt này chỉ nên dùng cho các cuộc hẹn chưa được hoàn tất, 

hoặc cho các cuộc hẹn cha mà cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn tất. Nếu 

thành công, một bản tin phản hồi báo nhận của ứng dụng sẽ được trả về, có thể tùy 

chọn chứa một phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan để mô tả các 

thông tin của cuộc hẹn đã điều chỉnh.  

10.3.4 Yêu cầu hủy cuộc hẹn (Sự kiện S04) 

Sự kiện kích hoạt yêu cầu hủy cuộc hẹn được ứng dụng đặt lịch gửi đến 

ứng dụng xếp lịch để yêu cầu hủy một cuộc hẹn đã có. Sự kiện hủy được dùng để 
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tránh xảy ra một cuộc hẹn có hiệu lực. Ví dụ, nếu bệnh nhân được xếp lịch khám 

sức khỏe hủy cuộc hẹn, thì yêu cầu hủy cuộc hẹn sẽ được gửi đi. Nếu thành công, 

một bản tin phản hồi báo nhận của ứng dụng sẽ được trả về, có thể tùy ý chứa một 

phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan để mô tả cuộc hẹn bị hủy.  

Sự kiện kích hoạt này có thể được dùng để hủy một cuộc hẹn cha trong đó 

không có cuộc hẹn con nào đã được bắt đầu hoặc đã được hoàn thành. Mọi cuộc 

hẹn con có trên ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp lịch đều được coi là đã được 

hủy. Nếu một hoặc nhiều cuộc hẹn con đã bắt đầu hoặc đã được hoàn tất, thì 

không nên sử dụng sự kiện kích hoạt này. Thay vì thế, nên sử dụng sự kiện S05 

(yêu cầu đình chỉ cuộc hẹn).  

10.3.5 Yêu cầu đình chỉ cuộc hẹn (Sự kiện S05) 

Yêu cầu đình chỉ cuộc hẹn được ứng dụng đặt lịch gửi đến ứng dụng xếp 

lịch để yêu cầu dừng một cuộc hẹn đang diễn ra, hoặc phần còn lại của một cuộc 

hẹn cha không tiếp tục xảy ra như trong lịch. Nếu chưa có cuộc hẹn con nào của 

cuộc hẹn cha đã xảy ra, thì nên dùng sự kiện kích hoạt hủy thay thế. Nếu thành 

công, một bản tin báo nhận của ứng dụng sẽ được trả về, có thể tùy ý chứa một 

phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan để mô tả cuộc hẹn bị đình chỉ.  

10.3.6 Yêu cầu xóa cuộc hẹn (Sự kiện S06) 

Yêu cầu xóa cuộc hẹn được ứng dụng đặt lịch gửi đến ứng dụng xếp lịch để 

yêu cầu xóa bỏ một cuộc hẹn bị nhập sai ra khỏi hệ thống. Sự kiện kích hoạt xóa 

chỉ nên được dùng khi cuộc hẹn bị yêu cầu do lỗi, và phải được loại bỏ khỏi lịch 

để không ảnh hưởng đến các chương trình xử lý thống kê. Sự kiện kích hoạt xóa 

khác với sự kiện kích hoạt hủy ở chỗ sự kiện xóa loại bỏ lỗi, còn sự kiện hủy 

nhằm ngăn một cuộc hẹn hợp lệ xảy ra. Sự kiện kích hoạt này không nên được sử 

dụng cho cuộc hẹn đã bắt đầu hoặc đã được hoàn thành. Tương tự, cũng không 

nên sử dụng nó cho bất kỳ cuộc hẹn cha nào nếu các cuộc hẹn con đã được bắt đầu 

hoặc đã hoàn thành. Nếu thành công, một bản tin phản hồi báo nhận của ứng dụng 

sẽ được trả về, tùy ý chứa một phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan 

để mô tả cuộc hẹn bị xóa.  

Sự kiện kích hoạt xóa nên được thực hiện sau khi đã suy nghĩ thấu đáo, vì 

về cơ bản nó có các tác dụng và ảnh hưởng khác nhau trong các ứng dụng khác 

nhau. Trong một số ứng dụng, sự kiện xóa không thể được thu hồi lại. Nghĩa là 

nếu giao dịch xóa bị gửi đi do sai sót, việc phục hồi sẽ là rất khó khăn hoặc không 
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thể thực hiện được. Trong các ứng dụng khác, giao dịch xóa sẽ không dẫn đến việc 

xóa bản ghi về mặt vật lý, mà sẽ đặt ra một trạng thái hoặc cờ hiệu. Trong trường 

hợp này, các định danh cuộc hẹn trên ứng dụng xếp lịch và/hoặc đặt lịch (số hiệu 

hoặc mã định danh duy nhất cuộc hẹn đã xếp lịch hoặc yêu cầu gửi tới ứng dụng 

đặt lịch và xếp lịch) có thể sẽ không thể tái sử dụng. Do các ứng dụng này duy trì 

một bản ghi của các cuộc hẹn bị xóa, việc sử dụng lại một số định danh có thể sẽ 

gây ra xung đột trong quá trình xử lý các giao dịch của ứng dụng.  

10.3.7 Yêu cầu bổ sung thêm dịch vụ/nguồn lực vào cuộc hẹn (sự kiện S07) 

Yêu cầu bổ sung thêm dịch vụ/nguồn lực được kích hoạt bởi ứng dụng đặt 

lịch nhằm yêu cầu bổ sung thêm một dịch vụ hoặc nguồn lực mới vào một cuộc 

hẹn đã có. Các dịch vụ và nguồn lực được thể hiện trong các phân đoạn AIS, AIG, 

AIL và AIP trong giao dịch xếp lịch HL7. Sự kiện kích hoạt này chỉ nên dùng cho 

các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc cuộc hẹn cha mà con của chúng chưa 

được hoàn thành. Nếu thành công, một bản tin phản hồi báo nhận của ứng dụng sẽ 

được trả về, tùy chọn chứa một phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan 

để mô tả cuộc hẹn đã được điều chỉnh.  

10.3.8 Yêu cầu điều chỉnh dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S08)  

Yêu cầu điều chỉnh dịch vụ/nguồn lực được kích hoạt trong ứng dụng đặt 

lịch để yêu cầu thay đổi thông tin liên quan đến một dịch vụ hoặc nguồn lực đã có 

cho một cuộc hẹn đã xếp lịch. Dịch vụ và nguồn lực được thể hiện trong các phân 

đoạn AIS, AIG, AIL và AIP trong giao dịch xếp lịch HL7. Sự kiện kích hoạt này 

chỉ nên được dùng cho các cuộc hẹn chưa được hoàn tất, hoặc cuộc hẹn cha mà 

con của chúng chưa được hoàn tất. Nếu thành công, một bản tin báo nhận của ứng 

dụng sẽ được trả về, tùy ý chứa một phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên 

quan để mô tả cuộc hẹn đã được điều chỉnh.  

Không nên sử dụng sự kiện kích hoạt này nếu phải thay thế hoặc đổi lịch 

của một nguồn lực hoặc dịch vụ đã có cho một cuộc hẹn đã xếp lịch. Các trường 

dữ liệu sau đây của các phân đoạn được chỉ ra không thay đổi bởi sự kiện kích 

hoạt này: ba trường dữ liệu đầu tiên của phân đoạn AIS, bốn trường dữ liệu đầu 

tiên của phân đoạn AIG, bốn trường dữ liệu đầu tiên của phân đoạn AIL, và bốn 

trường dữ liệu đầu tiên của phân đoạn AIP. Thay vì thế, sử dụng hai sự kiện kích 

hoạt để thực hiện việc thay thế hoặc đổi lịch một dịch vụ hoặc nguồn lực: sự kiện 
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S09 (yêu cầu hủy dịch vụ/nguồn lực cho một cuộc hẹn) và sự kiện S07 (yêu cầu bổ 

sung thêm dịch vụ/nguồn lực cho một cuộc hẹn).  

10.3.9 Yêu cầu hủy dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S09) 

Sự kiện kích hoạt này yêu cầu loại bỏ một dịch vụ hoặc nguồn lực khỏi một 

cuộc hẹn đã xếp lịch nhưng chưa bắt đầu. Sự kiện hủy được dùng để ngăn một 

dịch vụ hoặc nguồn lực hợp lệ không tham gia vào cuộc hẹn. Ví dụ, nếu máy chụp 

X-quang xách tay đã được xếp lịch cho cuộc khám bệnh nhưng lại không cần dùng 

đến nữa, thì ứng dụng đặt lịch sẽ yêu cầu hủy nguồn lực này trên ứng dụng xếp 

lịch. Chỉ nên dùng sự kiện kích hoạt này cho những cuộc hẹn chưa được hoàn tất, 

hoặc các cuộc hẹn cha có cuộc hẹn con chưa hoàn tất. Nếu thành công, một bản tin 

báo nhận của ứng dụng sẽ được trả về, tùy ý chứa một phân đoạn SCH và các phân 

đoạn chi tiết liên quan mô tả cuộc hẹn đã được điều chỉnh.  

10.3.10 Yêu cầu đình chỉ dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S10)  

Một yêu cầu đình chỉ dịch vụ/nguồn lực được ứng dụng đặt lịch gửi đến 

ứng dụng xếp lịch khi những lần còn lại của cuộc hẹn tái diễn không còn cần một 

dịch vụ hay nguồn lực cụ thể nào nữa. Nói cách khác, sự kiện kích hoạt này được 

gửi đi để yêu cầu dừng một dịch vụ hoặc nguồn lực nào đó trong một cuộc hẹn tái 

diễn đã bắt đầu. Nếu cuộc hẹn đầu tiên trong bộ các cuộc hẹn tái diễn vẫn chưa 

xảy ra, thì cần gửi sự kiện kích hoạt hủy thay cho sự kiện này. Chỉ nên dùng sự 

kiện đình chỉ cho những cuộc hẹn chưa được hoàn tất, hoặc những cuộc hẹn cha 

mà cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn tất. Nếu thành công, một bản tin báo 

nhận của ứng dụng sẽ được trả về, tùy ý chứa một phân đoạn SCH và các phân 

đoạn chi tiết liên quan mô tả cuộc hẹn đã được điều chỉnh.  

10.3.11 Yêu cầu xóa dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S11)  

Yêu cầu xóa dịch vụ/nguồn lực được ứng dụng đặt lịch gửi đến ứng dụng 

xếp lịch để yêu cầu loại bỏ khỏi hệ thống một dịch vụ hoặc nguồn lực nào được 

nhập sai cho cuộc hẹn đã được xếp lịch. Sự kiện kích hoạt xóa chỉ được sử dụng 

khi dịch vụ hoặc nguồn lực bị gắn sai cho cuộc hẹn, và cần được loại bỏ khỏi lịch 

để không ảnh hưởng đến các xử lý thống kê. Sự kiện kích hoạt xóa khác với sự 

kiện kích hoạt hủy ở chỗ sự kiện xóa loại bỏ lỗi, trong khi sự kiện hủy ngăn một 

yêu cầu hợp lệ không xảy ra. Chỉ nên dùng sự kiện kích hoạt này cho các cuộc hẹn 

chưa được hoàn tất, hoặc các cuộc hẹn cha có cuộc hẹn con chưa hoàn tất. Nếu 

thành công, một bản tin báo nhận của ứng dụng sẽ được trả về, tùy ý chứa một 
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phân đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết liên quan mô tả cuộc hẹn đã được điều 

chỉnh.  

10.4 BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT TỰ ĐỘNG GỬI CỦA 

ỨNG DỤNG XẾP LỊCH 

Các giao dịch tự động gửi từ ứng dụng xếp lịch là các bản tin và sự kiện 

kích hoạt được sử dụng giữa ứng dụng xếp lịch và các ứng dụng phụ trợ. Các giao 

dịch được ứng dụng xếp lịch khởi tạo, dùng bản tin SIU để thông báo cho các ứng 

dụng phụ trợ về những điều chỉnh trên lịch của ứng dụng xếp lịch. Ứng dụng phụ 

trợ hồi đáp lại những thông báo này bằng bản tin ACK để hoặc báo đã nhận giao 

dịch, hoặc để báo hiệu rằng có lỗi kết nối giao tiếp loại nào đó xảy ra.  

Bộ sự kiện kích hoạt này cũng được dùng để thông báo cho ứng dụng đóng 

vai trò ứng dụng đặt lịch về những thay đổi trong lịch của ứng dụng xếp lịch, nếu 

nó được cấu hình để nhận các bản tin và sự kiện kích hoạt như một ứng dụng phụ 

trợ. Như đã bàn luận trong phần các vai trò ứng dụng ở trên, bất kỳ ứng dụng nào 

cũng có thể có nhiều hơn một vai trò ứng dụng. Nếu ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng đặt lịch trong môi trường gửi tin của bạn cần nhận được các thông báo tự 

động gửi về những thay đổi trong lịch của ứng dụng xếp lịch, thì nó phải hỗ trợ vai 

trò của ứng dụng phụ trợ.   

Khi khởi tạo một giao dịch thông báo, ứng dụng xếp lịch sẽ tạo ra và gửi đi 

một bản tin SIU chứa tất cả các thông tin cần thiết để truyền đạt thông tin mong 

muốn cho ứng dụng phụ trợ. Tất cả các phân đoạn và trường dữ liệu yêu cầu (cả 

yêu cầu rõ ràng và yêu cầu tùy điều kiện) phải được ứng dụng xếp lịch cung cấp 

như đã xác định trong chương này. Khi ứng dụng phụ trợ nhận được giao dịch, nó 

sẽ báo nhận bằng một phương thức báo nhận chấp nhận phù hợp sử dụng bản tin 

ACK (giả định rằng phương thức báo nhận nâng cao được sử dụng). Sau khi xử lý 

thông báo ở cấp độ ứng dụng, ứng dụng phụ trợ báo nhận giao dịch bằng phương 

thức báo nhận ứng dụng phù hợp trong một bản tin ACK (giả định rằng có yêu cầu 

báo nhận ứng dụng theo phương thức báo nhận nâng cao, hoặc phương thức báo 

nhận gốc được sử dụng). Áp dụng phần chú giải các loại mã báo nhận ứng dụng 

khác nhau (chi tiết trong Chương 2) cho ngữ cảnh của chương này, ứng dụng phụ 

trợ gửi mã ứng dụng chấp nhận có nghĩa là thông báo đã được xử lý và chấp nhận. 

Mã lỗi ứng dụng do ứng dụng phụ trợ gửi đi có nghĩa là ứng dụng phụ trợ không 

thể xử lý thông báo ở cấp ứng dụng. Ứng dụng bác bỏ từ ứng dụng phụ trợ có 

nghĩa là yêu cầu đã không được và không thể được xử lý do một hoặc nhiều lý do 
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không liên quan đến nội dung (ví dụ: nó không vượt qua được xác thực giao thức 

ứng dụng cơ bản, hệ thống đang bị hỏng, hoặc có lỗi bên trong).  

Tất cả các sự kiện kích hoạt liên quan đến giao dịch tự động gửi từ ứng 

dụng xếp lịch đều sử dụng một định nghĩa bản tin chung như sau:  

SIU^S12-S24,S26,S27^SIU_S12: Thông tin xếp lịch tự động gửi 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 

  [ { TQ1 } ] Thời gian/số lượng  4 

  [ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét cho SCH  2 

[ { --- bắt đầu PATIENT   

    PID Định danh bệnh nhân  3 

    [ PD1 ] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

    [ PV1 ] Bệnh nhân thăm khám  3 

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

    [ { OBX } ] Quan sát/Kết quả  4 

    [ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

} ] --- kết thúc PATIENT   

{  --- bắt đầu RESOURCES   

  RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

  [ { --- bắt đầu SERVICE   

      AIS Thông tin về cuộc hẹn – Dịch vụ  10 

      [ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét về AIS  2 

  } ] --- kết thúc SERVICE   

  [ { --- bắt đầu GENERAL_RESOURCE   

      AIG Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực chung  10 

      [ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét cho AIG  2 

  } ] --- kết thúc GENERAL_RESOURCE   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [ { --- bắt đầu LOCATION_RESOURCE   

      AIL Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực địa điểm  10 

      [ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét cho AIL  2 

  } ] --- kết thúc LOCATION_RESOURCE   

  [ { --- bắt đầu PERSONNEL_RESOURCE   

      AIP Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực nhân sự  10 

      [ { NTE } ] Ghi chú và nhận xét cho AIP  2 

  } ] --- kết thúc PERSONNEL_RESOURCE   

} --- kết thúc RESOURCES   

 

ACK^S12-S24,S26,S27^ACK: Bản tin phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phân đoạn phần mềm  2 

[ {UAC} ] Phân đoạn chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Thông tin lỗi  2 

Các sự kiện kích hoạt sử dụng loại định nghĩa bản tin này được liệt kê dưới 

đây.  

10.4.1 Thông báo đặt lịch cuộc hẹn mới (Sự kiện S12) 

Bản tin này được ứng dụng xếp lịch gửi đi để thông báo cho các ứng dụng 

khác rằng một cuộc hẹn mới đã được đặt lịch. Thông tin được cung cấp trong phân 

đoạn SCH và các phân đoạn chi tiết khác nếu phù hợp để mô tả cuộc hẹn đã được 

đặt lịch bởi ứng dụng xếp lịch.  

10.4.2 Thông báo đổi lịch cuộc hẹn (Sự kiện S13) 

Bản tin này được ứng dụng xếp lịch gửi đi để thông báo cho các ứng dụng 

khác rằng một cuộc hẹn đã tồn tại đã bị thay đổi lịch. Thông tin trong phân đoạn 
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SCH và các phân đoạn chi tiết phù hợp khác cung cấp ngày và thời gian mới được 

thay đổi của cuộc hẹn đã xếp lịch trước kia. Ngoài ra, nó cũng mô tả các thông tin 

không đổi của cuộc hẹn đã xếp lịch lúc trước.  

Không nên dùng giao dịch này để đổi lịch cuộc hẹn đã bắt đầu nhưng chưa 

hoàn thành. Trong trường hợp đó, và chỉ khi việc làm này hợp logic, cuộc hẹn nên 

được đình chỉ và một yêu cầu đặt lịch mới được gửi đi. Tương tự, không nên dùng 

giao dịch này để đổi lịch một cuộc hẹn cha, trong đó một hoặc nhiều cuộc hẹn con 

đã bắt đầu hoặc đã diễn ra. Trong trường hợp này, cuộc hẹn cha cũng nên được 

đình chỉ, và một yêu cầu xếp lịch mới được thực hiện. Thủ tục này sẽ loại bỏ 

những nhập nhằng có thể phát sinh giữa các ứng dụng khi cố gắng điều chỉnh 

thông tin của một cuộc hẹn đang diễn ra.  

10.4.3 Thông báo điều chỉnh cuộc hẹn (Sự kiện S14) 

Bản tin này thông báo cho các ứng dụng khác rằng một cuộc hẹn đã tồn tại 

đang được điều chỉnh trên ứng dụng xếp lịch. Chỉ nên dùng sự kiện kích hoạt này 

cho các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc hẹn cha mà có cuộc hẹn 

con của chúng chưa được hoàn thành.  

10.4.4 Thông báo hủy cuộc hẹn (Sự kiện S15) 

Một thông báo hủy cuộc hẹn được ứng dụng xếp lịch gửi đến các ứng dụng 

khác khi một cuộc hẹn đã có bị hủy. Sự kiện hủy được dùng để ngăn một cuộc hẹn 

hợp lệ không xảy ra. Ví dụ, nếu một bệnh nhân đã được xếp lịch đến khám hủy 

cuộc hẹn, thì cuộc hẹn sẽ được hủy trên ứng dụng xếp lịch.  

Có thể sử dụng sự kiện kích hoạt này để hủy một cuộc hẹn cha, trong đó 

chưa có cuộc hẹn con nào đã bắt đầu hoặc đã được hoàn thành. Mọi cuộc hẹn con 

tồn tại trên ứng dụng xếp lịch và ứng dụng đặt lịch đều được coi là đã bị hủy bỏ. 

Nếu một hoặc nhiều cuộc hẹn con đã bắt đầu hoặc đã được hoàn thành, thì không 

nên sử dụng sự kiện kích hoạt này. Thay vì thế, nên dùng sự kiện S16 (thông báo 

đình chỉ cuộc hẹn).  

10.4.5 Thông báo đình chỉ cuộc hẹn (Sự kiện S16) 

Thông báo đình chỉ cuộc hẹn được ứng dụng xếp lịch gửi đi để thông báo 

cho các ứng dụng khác rằng một cuộc hẹn đang diễn ra đã bị dừng lại, hoặc rằng 

những cuộc hẹn còn lại của một cuộc hẹn cha sẽ không tiếp tục diễn ra. Nếu chưa 

có cuộc hẹn con nào của cuộc hẹn cha đã xảy ra, thì nên dùng sự kiện hủy.  
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10.4.6 Thông báo xóa cuộc hẹn (Sự kiện S17) 

Thông báo xóa cuộc hẹn được ứng dụng xếp lịch gửi tới các ứng dụng khác 

khi cuộc hẹn bị nhập sai và cần được loại bỏ khỏi hệ thống. Chỉ nên sử dụng sự 

kiện kích hoạt xóa khi cuộc hẹn bị xếp lịch do sai sót. Cần phải loại bỏ cuộc hẹn 

khỏi lịch để không ảnh hưởng đến các tiến trình xử lý thống kê. Sự kiện kích hoạt 

xóa khác với sự kiện kích hoạt hủy ở chỗ sự kiện xóa loại bỏ lỗi, còn sự kiện hủy 

ngăn một yêu cầu hợp lệ không xảy ra. Không nên sử dụng sự kiện kích hoạt này 

cho các cuộc hẹn đã bắt đầu, hoặc đã hoàn thành. Tương tự, cũng không nên sử 

dụng nó cho các cuộc hẹn cha nếu bất kỳ cuộc hẹn con nào đã bắt đầu hoặc đã 

hoàn thành.  

Sự kiện kích hoạt xóa nên được thực hiện sau khi suy nghĩ cẩn thận thấu 

đáo, vì nó có tác động và ảnh hưởng khác nhau trong các ứng dụng khác nhau. Ở 

một số ứng dụng, sự kiện xóa là không thể thu hồi. Điều này có nghĩa là nếu giao 

dịch xóa bị gửi đi do sai sót, việc phục hồi sẽ rất khó hoặc không thể thực hiện. Ở 

các ứng dụng khác, giao dịch xóa sẽ không dẫn đến việc xóa vật lý các bản ghi, 

mà chỉ đặt ra một trạng thái hoặc cờ hiệu. Trong những trường hợp này, các định 

danh cuộc hẹn trong ứng dụng xếp lịch hoặc đặt lịch (số hiệu hoặc mã số định 

danh duy nhất cuộc hẹn đã xếp lịch hoặc yêu cầu trong ứng dụng đặt lịch và xếp 

lịch) có thể sẽ không thể tái sử dụng. Do những ứng dụng này duy trì một bản ghi 

của các cuộc hẹn đã bị xóa, việc tái sử dụng định danh sẽ có thể gây ra các mâu 

thuẫn trong quá trình xử lý giao dịch của ứng dụng.  

10.4.7 Thông báo bổ sung dịch vụ/nguồn lực cho cuộc hẹn (Sự kiện S18) 

Thông báo bổ sung dịch vụ/nguồn lực được kích hoạt trong ứng dụng xếp 

lịch khi một dịch vụ hay nguồn lực mới được bổ sung cho một cuộc hẹn đã có. 

Các dịch vụ và nguồn lực được biểu diễn bằng các phân đoạn AIS, AIG, AIL và 

AIP trong giao dịch xếp lịch HL7. Chỉ nên sử dụng sự kiện kích hoạt này cho các 

cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc hẹn cha mà có cuộc hẹn con của 

chúng chưa được hoàn thành.  

10.4.8 Thông báo điều chỉnh dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S19)  

Thông báo điều chỉnh dịch vụ/nguồn lực được kích hoạt trong ứng dụng 

xếp lịch khi thông tin liên quan đến một dịch vụ hay nguồn lực đã có được thay 

đổi cho một cuộc hẹn đã có. Các dịch vụ và nguồn lực được biểu diễn bằng các 

phân đoạn AIS, AIG, AIL, và AIP trong giao dịch xếp lịch của HL7. Chỉ nên dùng 
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sự kiện kích hoạt này cho những cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc những 

cuộc hẹn cha mà cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn thành.  

Không nên sử dụng sự kiện kích hoạt này khi nguồn lực hay dịch vụ hiện 

có bị thay thế cho một cuộc hẹn đã có. Trong trường hợp này, chỉ nên dùng hai sự 

kiện kích hoạt khác: S20 (thông báo hủy dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn) và S18 

(thông báo bổ sung dịch vụ/nguồn lực cho cuộc hẹn).  

10.4.9 Thông báo hủy dịch vụ/nguồn lực cho cuộc hẹn (Sự kiện S20)  

Sự kiện kích hoạt này thông báo cho các ứng dụng khác rằng một dịch vụ 

hay nguồn lực đã được loại bỏ khỏi một cuộc hẹn đã xếp lịch mà chưa bắt đầu. Sự 

kiện hủy được dùng để ngăn một dịch vụ hoặc nguồn lực hợp lệ không tham gia 

vào cuộc hẹn. Ví dụ, nếu một máy chụp X-quang xách tay đã được xếp lịch cho 

một cuộc khám bệnh nhưng lại không cần tới nữa, thì nguồn lực này sẽ được hủy 

trên ứng dụng xếp lịch. Chỉ nên dùng sự kiện kích hoạt này cho các cuộc hẹn chưa 

hoàn thành, hoặc các cuộc hẹn cha mà có cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn 

thành.  

10.4.10 Thông báo đình chỉ dịch vụ/nguồn lực của cuộc hẹn (Sự kiện S21)  

Thông báo đình chỉ dịch vụ/nguồn lực được ứng dụng xếp lịch gửi đến các 

ứng dụng khác khi những cuộc hẹn con của một cuộc hẹn cha không còn cần một 

dịch vụ hoặc nguồn lực cụ thể nào đó nữa. Nói cách khác, sự kiện kích hoạt này 

được gửi đi để đình chỉ hoạt động của một dịch vụ hoặc nguồn lực của một cuộc 

hẹn cha đã bắt đầu. Nếu cuộc hẹn dầu tiên trong bộ các cuộc hẹn tái diễn chưa xảy 

ra, thì nên gửi sự kiện kích hoạt hủy thay thế. Sự kiện kích hoạt này chỉ nên được 

sử dụng cho các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc hẹn cha mà có 

cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn thành.  

10.4.11 Thông báo xóa dịch vụ/nguồn lực khỏi cuộc hẹn (Sự kiện S22)  

Thông báo xóa dịch vụ/nguồn lực được ứng dụng xếp lịch gửi đến các ứng 

dụng khác khi một dịch vụ hoặc nguồn lực cần cho cuộc hẹn bị nhập vào do sai sót 

và đã được loại bỏ khỏi hệ thống. Chỉ nên dùng sự kiện xóa trong những trường 

hợp dịch vụ hoặc nguồn lực bị gắn (hoặc ấn định) sai cho cuộc hẹn, và cần được 

loại bỏ khỏi lịch để không ảnh hưởng đến việc xử lý thống kê. Sự kiện kích hoạt 

xóa khác với sự kiện kích hoạt hủy ở chỗ sự kiện xóa loại bỏ lỗi, trong khi sự kiện 

hủy ngăn một yêu cầu hợp lệ không xảy ra.  
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10.4.12 Thông báo các khung thời gian bị khóa trên lịch (Sự kiện S23)  

Thông báo các khung thời gian bị khóa trên lịch được ứng dụng xếp lịch 

gửi đến các ứng dụng khác khi lịch có một hoặc nhiều khung thời gian bị khóa và 

không sẵn sàng phục vụ vì những lý do khác ngoài lý do đã xếp lịch cho cuộc hẹn. 

Ví dụ, nếu một phòng khám không sẵn sàng phục vụ trong nhiều giờ vì nhu cầu 

bảo dưỡng khử khuẩn hoặc do bị nhiễm khuẩn, một người dùng có thể khóa những 

giờ đó trên lịch của phòng khám. Tương tự, nếu một bác sĩ không sẵn sàng phục 

vụ vì đang đi nghỉ, lịch của bác sĩ cũng sẽ bị khóa trong thời gian của kỳ nghỉ. 

Trong những điều kiện như vậy, ứng dụng xếp lịch có thể dùng giao dịch này để 

thông báo cho các ứng dụng khác rằng nguồn lực do lịch kiểm soát không sẵn 

sàng phục vụ.  

10.4.13 Thông báo các khung thời gian trên lịch được mở khóa (Sự kiện S24)  

Thông báo các khung thời gian được mở khóa trên lịch được ứng dụng xếp 

lịch gửi đến các ứng dụng khác khi lịch có một hoặc nhiều khung thời gian được 

mở khóa và sẵn sàng phục vụ. Trường hợp tiêu biểu là khoảng thời gian bị khóa 

trên lịch đơn giản là được phép hết hạn, vì thời gian bị khóa thường được sử dụng 

cho các hoạt động khác không thuộc cuộc hẹn. Giao dịch này có thể được dùng để 

đình chỉ trạng thái bị khóa trên lịch, hoặc để đảo ngược lại hành động khóa lúc 

trước do sai sót. Với mục đích của giao dịch này, việc đình chỉ một lệnh khóa hiện 

đang diễn ra (thời gian bị khóa đã bắt đầu nhưng chưa kết thúc) và hủy thời gian 

khóa trong tương lai không khác nhau đáng kể. Do đó, một giao dịch đình chỉ 

khóa riêng là không cần thiết. Nếu giao dịch này được nhận sau khi thời gian bị 

khóa đã bắt đầu, nhưng trước khi hết thời gian khóa, thì thời gian bị khóa bị đình 

chỉ theo các dữ liệu được cung cấp trong giao dịch.  Các ứng dụng có thể tự quyết 

định cách xử lý các giao dịch mở khóa khoảng thời gian đã bắt đầu và đã kết thúc 

trong quá khứ; tuy nhiên, nhìn chung các giao dịch như vậy có thể bị bỏ qua.  

Ví dụ, nếu một phòng khám đã bị khóa trong nhiều giờ vì các hoạt động 

bảo dưỡng hoặc làm sạch, và nếu công việc đã được hoàn thành trước thời hạn, 

người dùng có thể mở khóa nhiều giờ đó trên lịch của phòng khám. Trong những 

tình huống như vậy, ứng dụng xếp lịch có thể sử dụng giao dịch này để thông báo 

cho các ứng dụng khác là phòng hiện có thể sử dụng được.  
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10.4.14 Thông báo bệnh nhân không đến cuộc hẹn đã xếp lịch (Sự kiện S26)  

Thông báo bệnh nhân không đến cuộc hẹn đã xếp lịch. Ví dụ, nếu bệnh 

nhân đã được xếp lịch đến khám tại phòng khám, nhưng không hề đến cuộc hẹn 

đó, sự kiện kích hoạt này có thể được sử dụng để thiết lập một trạng thái trên bản 

ghi của cuộc hẹn nhằm phục vụ mục đích thống kê cũng như để giải phóng các 

nguồn lực được phân bổ cho cuộc hẹn (hoặc bất kỳ hành động ở cấp ứng dụng nào 

phải thực hiện khi bệnh nhân không đến cuộc hẹn).  

Các sự kiện Quản trị bệnh nhân định nghĩa trong Chương 3 có thể được sử 

dụng để chỉ rằng bệnh nhân đã đến cuộc hẹn, ví dụ A01 (thông báo nhập 

viện/thăm khám), A04 (đăng ký bệnh nhân), A05 (làm thủ tục nhập viện trước cho 

bệnh nhân), hoặc A10 (bệnh nhân đang đến – đang theo dõi). Tương tự, các giao 

dịch Quản trị bệnh nhân cũng có thể được sử dụng để chỉ sự kết thúc của cuộc hẹn, 

ví dụ A03 (cho ra viện/kết thúc thăm khám) hoặc A09 (bệnh nhân đang rời đi - 

đang theo dõi).  

10.4.15 Thông báo rộng rãi các cuộc hẹn đã xếp lịch (Sự kiện S27)  

Thông báo rộng rãi về các cuộc hẹn đã xếp lịch được kích hoạt trong ứng 

dụng xếp  lịch vào thời điểm trước các cuộc hẹn sắp diễn ra, hợp lệ, đã xếp lịch 

theo những yêu cầu về thời gian đặt trước (tức là một nhóm kết nối giao tiếp trong 

đó cả thời gian cần gửi bản tin và/hoặc khoảng thời gian/ngày của các cuộc hẹn 

sắp diễn ra cần được gửi đi đều có thể được cấu hình). Với việc cân nhắc về cấu 

hình thời gian như vậy, sự kiện kích hoạt sẽ bao gồm các thông tin về bất kỳ/toàn 

bộ các cuộc hẹn đã xếp lịch cho một khoảng thời gian xử lý sự kiện đặt trước mà 

không cần xét đến bất kỳ thông tin về cuộc hẹn mới, được điều chỉnh hay đổi lịch 

nào. Sau đó các hệ thống tiếp nhận sẽ lên kế hoạch nhận và xử lý các bản tin gửi 

đến như các bản tin về cuộc hẹn mới hay cuộc hẹn cập nhật. Đồng thời, do các 

cuộc hẹn đã bị hủy hoặc xóa trước đó đã được xếp lịch cho một khoảng thời gian 

xử lý cho trước nào đó không còn là một phần của lịch hợp lệ sắp xảy ra, thông tin 

về những cuộc hẹn đó sẽ không được đưa vào quá trình xử lý của sự kiện này (các 

sự kiện khác như S15 hay S17 vẫn nên được dùng cho mục đích này). Chỉ nên 

dùng sự kiện kích hoạt này cho các cuộc hẹn chưa được hoàn thành, hoặc các cuộc 

hẹn cha mà có cuộc hẹn con của chúng chưa được hoàn thành.   
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10.5 CÁC GIAO DỊCH VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT TRUY VẤN  

Các giao dịch truy vấn là những bản tin và sự kiện kích hoạt được dùng 

giữa ứng dụng truy vấn và ứng dụng xếp lịch. Trong Phiên bản 2.4 của Tiêu 

chuẩn, có nhiều loại truy vấn. Các truy vấn định hướng bản ghi và định hướng 

hiển thị phương thức gốc tương thích với các truy vấn được định nghĩa trong các 

phiên bản trước của bộ Tiêu chuẩn này. Các truy vấn phương thức nâng cao mới 

bao gồm Ngôn ngữ truy vấn nhúng (EQQ), Truy vấn bảng ảo (VQQ), Yêu cầu thủ 

tục lưu trữ (SPQ), và Truy vấn phát lại sự kiện (Event Replay Query). Các truy 

vấn định hướng hiển thị trong phương thức gốc hiện có Hồi đáp hiển thị nâng cấp 

(EDR) trong Phiên bản 2.3. Mô tả và định nghĩa các loại truy vấn này có trong 

Chương 5, Mục 5.10.4 “Định nghĩa các sự kiện kích hoạt và bản tin truy vấn”.  

Như phần bàn luận về các vai trò ứng dụng ở trên đã chỉ ra, bất kỳ một ứng 

dụng nào cũng có thể có nhiều hơn một vai trò ứng dụng. Nếu các ứng dụng trong 

môi trường bản tin của bạn đóng vai trò ứng dụng đặt lịch hoặc ứng dụng phụ trợ 

cần có khả năng truy vấn thông tin một cách chủ động từ lịch của ứng dụng xếp 

lịch, thì chúng phải hỗ trợ vai trò của ứng dụng truy vấn.  

10.5.1 Truy vấn phương thức gốc – Định hướng hiển thị 

Giữ lại chỉ để tương thích ngược với các phiên bản cũ trong Phiên bản 2.4 

và đã được rút bỏ trong phiên bản 2.7; xem Chương 5, mục 5.4. Truy vấn phương 

thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

10.5.2 Truy vấn phương thức gốc – Định hướng bản ghi 

Giữ lại chỉ để tương thích ngược với các phiên bản cũ trong Phiên bản 2.4 

và đã được rút bỏ trong phiên bản v2.7; xem Chương 5, mục 5.4. Truy vấn phương 

thức cơ bản và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

10.5.3 SQM/SQR – Bản tin truy vấn và hồi đáp về lịch (Sự kiện S25)  

Giữ lại chỉ để tương thích ngược với các phiên bản cũ trong phiên bản 2.4 

và đã được rút bỏ trong phiên bản v2.7; tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy vấn 

phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  
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10.5.4 Truy vấn phương thức nâng cao 

Giữ lại chỉ để tương thích ngược với các phiên bản cũ trong phiên bản 2.4 

và đã được rút bỏ trong phiên bản 2.7;  xem Chương 5, mục 5.4. Truy vấn phiên 

bản gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

10.6 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

10.6.1 ARQ - Phân đoạn yêu cầu đặt lịch hẹn 

Phân đoạn ARQ xác định yêu cầu đặt lịch một cuộc hẹn. Nó được dùng 

trong các giao dịch gửi từ ứng dụng đóng vai trò ứng dụng đặt lịch.  

HL7 Bảng thuộc tính – ARQ – Yêu cầu đặt lịch 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   EI R   00860 ID cuộc hẹn trên ứng dụng đặt lịch 

2   EI C   00861 ID cuộc hẹn trên ứng dụng xếp lịch 

3  5= NM C   00862 Số hiệu diễn ra 

4   EIP O   00218 Số hiệu nhóm đặt lịch 

5   CWE O   00864 ID lịch 

6   CWE O   00865 Lý do gửi sự kiện yêu cầu 

7   CWE O  0276 00866 Lý do hẹn  

8   CWE O  0277 00867 Loại cuộc hẹn 

9  5= NM O   00868 Thời lượng cuộc hẹn 

10   CNE O   00869 Đơn vị thời lượng cuộc hẹn 

11   DR O Y  00870 Khoảng thời gian/ngày bắt đầu yêu cầu 

12  5= ST O   00871 Mức độ ưu tiên - ARQ 

13   RI O   00872 Khoảng cách lặp lại 

14  5= ST O   00873 Độ dài thời gian lặp lại 

15   XCN R Y  00874 Người liên lạc đặt lịch 

16   XTN O Y  00875 Số điện thoại liên lạc đặt lịch 

17   XAD O Y  00876 Địa chỉ liên lạc đặt lịch 

18   PL O   00877 Địa điểm liên lạc đặt lịch 

19   XCN R Y  00878 Người nhập 

file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70276
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70277
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

20   XTN O Y  00879 Số điện thoại nhập 

21   PL O   00880 Địa điểm nhập 

22   EI O   00881 ID cuộc hẹn đặt lịch cha 

23   EI O   00882 ID cuộc hẹn xếp lịch cha 

24   EI C Y  00216 Mã số chỉ định của ứng dụng ra chỉ định 

25   EI C Y  00217 
Mã số chỉ định trên ứng dụng thực hiện 

chỉ định 

10.6.1.1. ARQ-1   ID cuộc hẹn trên ứng dụng xếp lịch   (EI)   00860 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng đặt 

lịch cho yêu cầu đặt lịch (và bản thân cuộc hẹn đã xếp lịch khi được xác nhận đã 

xếp lịch bởi ứng dụng xếp lịch). Đây là một trường dữ liệu tổng hợp. Thành phần 

dữ liệu đầu tiên của nó là một chuỗi định danh riêng yêu cầu đặt lịch hoặc cuộc 

hẹn đã xếp lịch. Nó được ứng dụng đặt lịch gán và nó nhận biết yêu cầu đặt lịch 

cũng như cuộc hẹn đã được xếp lịch sau đó một cách duy nhất trong số tất cả các 

yêu cầu và/hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch tương tự được gửi từ một ứng dụng yêu cầu 

cụ thể nào đó. Nếu ID cuộc hẹn đặt lịch định danh một cuộc hẹn cha của yêu cầu 

xếp lịch lặp đi lặp lại, thì mỗi cuộc hẹn con được xếp lịch có thể được nhận diện 

duy nhất bằng một ID cuộc hẹn đặt lịch mới, hoặc ID cuộc hẹn đặt lịch của cha 

cộng thêm một số hiệu lần diễn ra, như đã quy định trong trường dữ liệu  ARQ-3-

Số hiệu lần diễn ra. 

Các thành phần dữ liệu từ thứ 2 đến thứ 4 chứa thông tin nhận diện hệ 

thống cấp số định danh.    

10.6.1.2. ARQ-2   ID cuộc hẹn trên ứng dụng xếp lịch   (EI)   00861 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng xếp 

lịch cho yêu cầu đặt lịch cuộc hẹn (và bản thân cuộc hẹn đã được xếp lịch khi đã 

được xác nhận xếp lịch bởi ứng dụng xếp lịch). Đây là một trường dữ liệu tổng 

hợp. Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh riêng của yêu cầu đặt lịch 
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hẹn hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch. Nó được ứng dụng xếp lịch gán cho và định danh 

yêu cầu đặt lịch cũng như cuộc hẹn đã xếp lịch sau này một cách duy nhất giữa tất 

cả các yêu cầu và/hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch tương tự được gửi đi từ một ứng dụng 

xử lý cụ thể. Nếu ID cuộc hẹn xếp lịch định danh một cuộc hẹn cha của yêu cầu 

xếp lịch lặp đi lặp lại, thì mỗi cuộc hẹn con được xếp lịch có thể được định danh 

duy nhất bằng một ID cuộc hẹn xếp lịch mới hoặc ID cuộc hẹn xếp lịch của cha 

cộng thêm số hiệu lần xảy ra, như quy định tại trường dữ liệu ARQ-3-Số hiệu lần 

xảy ra. 

Các thành phần dữ liệu từ 2 đến 4 chứa thông tin định danh hệ thống cấp số 

định danh. Đây là một trường dữ liệu được yêu cầu tùy điều kiện. Trong các bản 

tin yêu cầu ban đầu và các bản tin khác khi ứng dụng xếp lịch chưa gán ID cuộc 

hẹn xếp lịch, trường dữ liệu này không chứa giá trị. Trong tất cả các bản tin sau, 

khi ứng dụng xếp lịch đã gán ID cuộc hẹn xếp lịch và thông tin đến các ứng dụng 

khác, thì trường dữ liệu này là bắt buộc.  

10.6.1.3. ARQ-3   Số hiệu lần xảy ra   (NM)   00862 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng kết hợp với ID cuộc hẹn đặt lịch 

và/hoặc ID cuộc hẹn xếp lịch để định danh duy nhất một lần xảy ra (một cuộc hẹn 

con) của một cuộc hẹn xếp lịch cha lặp đi lặp lại.  

Trường dữ liệu này được yêu cầu tùy điều kiện. Nếu giao dịch dùng phân 

đoạn này dự định áp dụng cho duy nhất một lần xảy ra của cuộc hẹn lặp đi lặp lại, 

và số hiệu lần xảy ra được yêu cầu để định danh duy nhất cuộc hẹn con (tức là 

cuộc hẹn con không có ID cuộc hẹn đặt lịch hoặc ID cuộc hẹn xếp lịch đơn nhất 

riêng biệt), thì trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc.  

10.6.1.4. ARQ-4   Số hiệu nhóm đặt lịch   (EIP)   00218 

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

Thành phần con của Định danh do ứng dụng đặt lịch gán (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con của Định danh do ứng dụng xếp lịch gán (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

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

đặt lịch được ứng dụng đặt lịch hoặc ứng dụng xếp lịch hoặc cả hai tham chiếu 

đến. Một Nhóm đặt lịch là một bộ các cuộc hẹn được ghép nhóm với nhau bởi ứng 

dụng đặt lịch, và sau đó được nhận biết chung bởi ứng dụng đặt lịch và/hoặc ứng 

dụng xếp lịch.  
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Trong mỗi Thành phần dữ liệu con, thành phần dữ liệu đầu tiên là một 

chuỗi định danh một nhóm các yêu cầu đặt lịch. Nó được ứng dụng đặt lịch hoặc 

xếp lịch gán cho, và nó định danh một nhóm các cuộc hẹn một cách duy nhất từ tất 

cả các nhóm yêu cầu tương tự của một ứng dụng yêu cầu cụ thể.  

Các thành phần dữ liệu từ số 2 đến số 4 chứa các thông tin nhận biết hệ 

thống cấp định danh.    

10.6.1.5. ARQ-5   ID lịch   (CWE)   00864 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh cho lịch mà cuộc 

hẹn cần được (hoặc đã được) đặt lịch. Trường dữ liệu này được cung cấp để dự 

phòng cho các tình huống trong đó ứng dụng xếp lịch duy trì nhiều lịch, và trong 

đó một nguồn lực hoặc một nhóm nguồn lực cụ thể được kiểm soát bởi nhiều hơn 

một lịch.  

Nếu cần xếp lịch một cuộc hẹn mới, có thể cần thiết phải cung cấp một ID 

lịch để định danh duy nhất (các) khung thời gian dự kiến được yêu cầu trong giao 

dịch. Tuy nhiên, sau khi yêu cầu đã được gán một hoặc nhiều khung thời gian, ứng 

dụng xếp lịch cần gán một ID cuộc hẹn xếp lịch duy nhất (xem các mục 10.6, 

"CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

ARQ - Phân đoạn yêu cầu đặt lịch hẹn 

Phân đoạn ARQ xác định yêu cầu đặt lịch một cuộc hẹn. Nó được dùng trong các 

giao dịch gửi từ ứng dụng đóng vai trò ứng dụng đặt lịch.  

HL7 Bảng thuộc tính – ARQ – Yêu cầu đặt lịch 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   EI R   00860 ID cuộc hẹn trên ứng dụng đặt lịch 

2   EI C   00861 ID cuộc hẹn trên ứng dụng xếp lịch 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

3  
5

= 

N

M 
C   

0

0862 
Số hiệu diễn ra 

4   
E

IP 
O   

0

0218 
Số hiệu nhóm đặt lịch 

5   
C

WE 
O   

0

0864 
ID lịch 

6   
C

WE 
O   

0

0865 
Lý do gửi sự kiện yêu cầu 

7   
C

WE 
O  

0

276 

0

0866 
Lý do hẹn  

8   
C

WE 
O  

0

277 

0

0867 
Loại cuộc hẹn 

9  
5

= 

N

M 
O   

0

0868 
Thời lượng cuộc hẹn 

1

0 
  

C

NE 
O   

0

0869 
Đơn vị thời lượng cuộc hẹn 

1

1 
  

D

R 
O Y  

0

0870 

Khoảng thời gian/ngày bắt đầu 

yêu cầu 

1

2 
 

5

= 

S

T 
O   

0

0871 
Mức độ ưu tiên - ARQ 

1

3 
  

R

I 
O   

0

0872 
Khoảng cách lặp lại 

1

4 
 

5

= 

S

T 
O   

0

0873 
Độ dài thời gian lặp lại 

1

5 
  

X

CN 
R Y  

0

0874 
Người liên lạc đặt lịch 

1

6 
  

X

TN 
O Y  

0

0875 
Số điện thoại liên lạc đặt lịch 

1

7 
  

X

AD 
O Y  

0

0876 
Địa chỉ liên lạc đặt lịch 

1

8 
  

P

L 
O   

0

0877 
Địa điểm liên lạc đặt lịch 

1

9 
  

X

CN 
R Y  

0

0878 
Người nhập 

2   X O Y  0 Số điện thoại nhập 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

0 TN 0879 

2

1 
  

P

L 
O   

0

0880 
Địa điểm nhập 

2

2 
  

E

I 
O   

0

0881 
ID cuộc hẹn đặt lịch cha 

2

3 
  

E

I 
O   

0

0882 
ID cuộc hẹn xếp lịch cha 

2

4 
  

E

I 
C Y  

0

0216 

Mã số chỉ định của ứng dụng ra 

chỉ định 

2

5 
  

E

I 
C Y  

0

0217 

Mã số chỉ định trên ứng dụng thực 

hiện chỉ định 

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

found.)."  ID cuộc hẹn xếp lịch này, như định nghĩa đã chỉ ra, chỉ nên định danh 

duy nhất một cuộc hẹn trong số tất cả các yêu cầu và cuộc hẹn trong ứng dụng xếp 

lịch. Điều này có nghĩa là, một khi đã gán số định danh, ID cuộc hẹn xếp lịch phải 

định danh duy nhất một cuộc hẹn (yêu cầu hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch) mà không 

cần cung cấp thêm ID lịch nữa. Một lưu ý mang tính cẩn trọng trong quá trình 

triển khai là, nếu ID cuộc hẹn xếp lịch không phải là duy nhất, có thể cần thiết 

phải đưa thêm ID lịch thành một phần của ID cuộc hẹn xếp lịch. Có thể thực hiện 

điều này bằng cách thêm ID lịch vào trước ID cuộc hẹn, hoặc là gắn thêm ID lịch 

vào ID cuộc hẹn. 

10.6.1.6. ARQ-6   Lý do gửi sự kiện yêu cầu   (CWE)   00865 

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 cho lý do sự kiện yêu 

cầu được kích hoạt. Trường dữ liệu này có thể chứa một mã số mô tả lý do hủy, lý 
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do xóa, lý do đình chỉ, lý do bổ sung, hoặc bất kỳ mã nào khác mô tả lý do sự kiện 

cụ thể đang xảy ra.  

10.6.1.7. ARQ-7  Lý do của cuộc hẹn   (CWE)   00866 

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 cho lý do tại sao cuộc 

hẹn diễn ra. Trường dữ liệu này có thể chứa một ID dịch vụ tổng thể mô tả quan 

sát/xét nghiệm/bộ xét nghiệm/thủ tục hoặc bất kỳ hoạt động nào khác được thực 

hiện trong cuộc hẹn được yêu cầu, tương tự như ID dịch vụ tổng thể được xác định 

cho phân đoạn OBR trong Chương 4 về Nhập Chỉ định. Nó cũng có thể chứa một 

mã riêng của từng địa điểm để mô tả một bộ các lý do xác định trước để giải thích 

vì sao cuộc hẹn được thiết lập để diễn ra. Mã này có thể được dựa trên các mã cục 

bộ và/hoặc mã tổng quát. Việc sử dụng mã tổng quát (mã phổ biến) được khuyến 

khích hơn. Xem Bảng 0276 do người dùng định nghĩa – Các mã lý do cuộc hẹn 

trong Chương 2C, Các bảng mã, để có các giá trị gợi ý. Bảng này cung cấp các mã 

lý do cuộc hẹn như cuộc hẹn thông lệ, cuộc thăm khám không đặt lịch trước, v.v.  

10.6.1.8. ARQ-8   Loại cuộc hẹn   (CWE)   00867 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh cho loại cuộc hẹn 

đang được yêu cầu. Tham khảo Bảng 0277 do người dùng định nghĩa – Các mã 

loại cuộc hẹn trong Chương 2C, Các bảng mã, để có các giá trị gợi ý. Bảng này 

file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70276
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70277
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70277
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cung cấp các mã cho loại cuộc hẹn như yêu cầu đặt lịch thông thường, yêu cầu 

cuộc hẹn tạm thời, v.v.  

10.6.1.9. ARQ-9   Thời lượng cuộc hẹn   (NM)   00868 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa lượng thời gian được yêu cầu cho 

cuộc hẹn. Trong trường hợp yêu cầu các cuộc hẹn lặp đi lặp lại, trường dữ liệu này 

mô tả thời lượng của một lần diễn ra của cuộc hẹn. Nếu trường dữ liệu này không 

có giá trị, thì thời lượng tiêu chuẩn của một tổ chức cho loại cuộc hẹn được yêu 

cầu sẽ được giả định áp dụng.  

Trường dữ liệu thời lượng cuộc hẹn phải chứa một số dương, lớn hơn 0. 

Một số âm hoặc bằng 0 là không có nghĩa trong bối cảnh thời lượng một cuộc hẹn.  

10.6.1.10. ARQ-10   Đơn vị thời lượng cuộc hẹn   (CNE)   00869 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn trường dữ liệu ARQ-9-Thời lượng cuộc hẹn. Trường dữ liệu này 

phải có giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu thành phần 

này không có giá trị, đơn vị cơ sở là giây trong ISO (với mã là “s”) sẽ được áp 

dụng. Tham khảo Chương 7, Hình 7-6 đến 7-9, để xem danh sách các mã đơn vị 

của ISO và ANSI+.  

Trong Phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài đã biết được áp dụng 

bao gồm như trong bảng dưới đây. Nếu bộ mã bạn đang sử dụng có ở trong bảng 

này, thì bạn phải sử dụng các ký hiệu đã được quy định của nó.  

Các hệ thống mã hóa có đơn vị đo trích từ Bảng 0396 trong tiêu chuẩn HL7 

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 

ISO 2955.83 (đơn vị 

đo) với phần mở rộng 

của HL7 

Xem chương 7. 
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Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ANS+ Bộ đơn vị đo HL7 

Bộ đơn vị đo HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 1986, 

ISO 2988-83, và các đơn vị thông thường của Mỹ 

/ xem chương 7. 

 

10.6.1.11. ARQ-11   Khoảng thời gian/ngày bắt đầu yêu cầu   (DR)   00870 

Các thành phần dữ liệu:  <Range Start Date/Time (DTM)> ^ <Range End Date/Time (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian cuộc hẹn được yêu 

cầu bắt đầu, ở dạng một khoảng thời gian/ngày. Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa 

ngày và thời gian sớm nhất mà cuộc hẹn có thể được xếp lịch bắt đầu. Thành phần 

dữ liệu thứ hai chứa ngày và thời gian muộn nhất mà cuộc hẹn có thể được xếp 

lịch để bắt đầu.  

Loại dữ liệu DTM (tem thời gian) cho phép hai thành phần dữ liệu: tem 

thời gian và độ chính xác. Nếu được sử dụng, độ chính xác cần được phân tách 

khỏi tem thời gian bằng một dấu phân cách thành phần dữ liệu con ‘&’.  

Nếu chỉ có khoảng ngày/thời gian bắt đầu được cung cấp, thì ngày/khoảng 

thời gian kết thúc được giả định là vô cùng. Dùng kịch bản này tương tự như yêu 

cầu khung thời gian có sẵn ngay tiếp tại/sau một ngày và giờ cụ thể. Nếu chỉ có 

khoảng ngày/thời gian kết thúc được cung cấp, thì ngày/khoảng thời gian bắt đầu 

được giả định là ngay lập tức. Dùng kịch bản này tương tự như yêu cầu cuộc hẹn 

bắt đầu tại một thời điểm giữa ngày và thời gian hiện tại với khoảng ngày/thời 

gian kết thúc được cung cấp. Yêu cầu một cuộc hẹn có khoảng ngày/thời gian bắt 

đầu bằng ngày/khoảng thời gian kết thúc thì tương đương với yêu cầu một khung 

thời gian cụ thể trên lịch. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì ứng dụng 

xếp lịch sẽ coi là khung thời gian có sẵn tiếp theo cần được xếp lịch, dùng các quy 

tắc xử lý xếp lịch cuộc hẹn của tổ chức.  

Trường dữ liệu này có thể được lặp lại. Việc lặp lại trường dữ liệu này được 

dùng để xây dựng một danh sách các khoảng thời gian có thể chấp nhận được. 

Việc lặp lại trường dữ liệu này được liên kết với toán tử luận lý ‘OR’ để tạo danh 

sách nói trên. Thủ tục này cho phép ứng dụng cung cấp nhiều ưu tiên cho việc xếp 

lịch cuộc hẹn. Các ứng dụng cần có biện pháp để đảm bảo không có các khoảng 

thời gian vô nghĩa trong trường dữ liệu này (ví dụ, các khoảng dư thừa).  

Ví dụ: 
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Xếp lịch cuộc hẹn để bắt đầu tại một thời điểm giữa 8:00 sáng ngày Thứ 3, 

17/5/1994 và 12:00 trưa ngày Thứ 6, 20/5/1994 giờ địa phương: 

...|199405170800^199405201200|... 

Xếp lịch cuộc hẹn trong khung thời gian có sẵn tiếp theo vào/sau 6:00 sáng 

ngày Thứ 2, 25/5/1994 giờ địa phương: 

...|199405250600^|... 

Lưu ý:  Giá trị trường dữ liệu ...|199405250600|... là tương ứng với đưa ra yêu cầu 

phía trên, theo các quy tắc xử lý trường dữ liệu của HL7. 

Xếp lịch cuộc hẹn trong khung thời gian có sẵn tiếp theo vào/trước 6:00 

sáng Thứ 2, 25/5/1994 giờ địa phương: 

...|^199405250600|... 

Xếp lịch cuộc hẹn trong khung thời gian có sẵn tiếp theo: 

...||... 

Xếp lịch cuộc hẹn bắt đầu vào bất kỳ ngày trong tuần nào trong khoảng hai 

tuần từ Thứ 2, 4/4/1994. Trong ví dụ này, thành phần (con) về mức độ chính xác 

của tem thời gian được dùng để chỉ rằng khoảng ngày/thời gian đề cập đến ngày 

hoạt động tiêu chuẩn của tổ chức:  

...|199404040000&D^199404080000&D~199404110000&D^199404150000&D|... 

Xếp lịch cuộc hẹn trong khung thời gian có sẵn tiếp theo ngoại trừ trong 

thời gian của Cuộc họp Tổ công tác HL7 vào tháng 5/1994:  

...|^199405161600~199405230800^|... 

Xếp lịch cuộc hẹn bắt đầu vào/trước 4:00 chiều Thứ 5, ngày 23/12/1993, 

hoặc bất kỳ ngày trong tuần nào giữa Thứ 2, 27/12 và Thứ 5, 30/12, hoặc vào/sau 

8:00 sáng Thứ 2, 3/1/1994:  

...|^199312231600~199312270000&D^199312300000&D~199401030800^|... 

10.6.1.12. ARQ-12   Mức độ ưu tiên-ARQ   (ST)   00871 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mức độ khẩn cấp của yêu cầu. Định 

nghĩa trường dữ liệu này tương tự như định nghĩa của trường dữ liệu TQ1-9 trong 

Chương về Nhập Chỉ định (Chương 4), phần thành phần “Mức độ ưu tiên”.  

10.6.1.13. ARQ-13   Khoảng cách lặp lại   (RI)   00872 

Các thành phần dữ liệu:  <Repeat Pattern (CWE)> ^ <Explicit Time Interval (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mẫu lặp lại (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng cách giữa các cuộc hẹn lặp 

lại. Thiết lập mặc định chỉ rằng mỗi cuộc hẹn chỉ xảy ra một lần nếu thành phần 

dữ liệu này không có giá trị. Nếu một khoảng cách thời gian rõ ràng được xác định 

cụ thể cho kiểu lặp, thì nó cho biết (các) điểm thời gian thực mà cuộc hẹn nên 

được xếp lịch. Trường dữ liệu ARQ-11-Khoảng ngày/thời gian bắt đầu yêu cầu sẽ 

cho biết thời điểm lần lặp đầu tiên cần xảy ra. 

Lưu ý:  Dấu phân cách thành phần con ‘&’ được xác định cho thành phần dữ liệu 

khoảng cách trong định nghĩa trường dữ liệu Số lượng/thời gian đã được thay thế 

bằng một dấu phân cách thành phần dữ liệu ‘^’ của trường dữ liệu này.  

10.6.1.14. ARQ-14   Độ dài khoảng thời gian lặp lại   (ST)   00873 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rằng những lần lặp lại của cuộc 

hẹn sẽ diễn ra trong bao lâu, một khi chúng đã đầu. Thiết lập mặc định cho biết 

rằng cuộc hẹn chỉ diễn ra một lần. Nếu Độ dài khoảng cách thời gian lặp lại được 

xác định như lặp lại vô hạn, thì việc lặp lại cuộc hẹn chỉ có thể dừng bằng cách sử 

dụng sự kiện đình chỉ.  

10.6.1.15. ARQ-15   Người liên lạc đặt lịch   (XCN)   00874 

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 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 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

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

Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh cá nhân chịu trách nhiệm yêu 

cầu đặt lịch cho cuộc hẹn yêu cầu. Người này cũng là người chịu trách nhiệm thực 
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hiện cuộc hẹn thực tế, hoặc có thể là nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu đặt lịch hẹn 

thay cho bệnh nhân với một nhà cung cấp dịch vụ khác.  

10.6.1.16. ARQ-16   Số điện thoại liên lạc đặt lịch   (XTN)   00875 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code 

(ID)> ^ <Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication 

Address (ST)> ^ <Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local 

Number (SNM)> ^ <Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix 

(ST)> ^ <Speed Dial Code (ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ 

<Effective Start Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration 

Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ <Shared Telecommunication 

Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

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

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại dùng để liên lạc với 

người đặt lịch. 



Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 55 

Bản cuối February năm  2014. 

10.6.1.17. ARQ-17   Địa chỉ liên lạc đặt lịch   (XAD)   00876 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Address Identifier (EI)> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ dùng để liên lạc với người liên 

lạc đặt lịch.   

10.6.1.18. ARQ-18   Địa điểm liên lạc đặt lịch   (PL)   00877 

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số xác định địa điểm của người 

liên lạc đặt lịch.   



Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 57 

Bản cuối February năm  2014. 

10.6.1.19. ARQ-19   Người nhập   (XCN)   00878 

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 con cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh cá nhân chịu trách nhiệm nhập 

yêu cầu đặt lịch cuộc hẹn. Trường dữ liệu này được đưa vào để tạo lộ trình kiểm 

tra những người chịu trách nhiệm về yêu cầu. Người này có thể là một người khác 

với người liên lạc đặt lịch, và là người chịu trách nhiệm nhập các chỉ định và yêu 

cầu. 

10.6.1.20. ARQ-20   Số điện thoại của người nhập   (XTN)   00879 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code 

(ID)> ^ <Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication 

Address (ST)> ^ <Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local 

Number (SNM)> ^ <Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix 

(ST)> ^ <Speed Dial Code (ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ 

<Effective Start Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration 

Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ <Shared Telecommunication 

Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

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

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại dùng để liên lạc với 

người nhập trong trường dữ liệu ARQ-19- Người nhập. 

10.6.1.21. ARQ-21   Địa điểm nhập   (PL)   00880 

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số định danh địa điểm của người 

nhập yêu cầu.    

10.6.1.22. ARQ-22   ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng đặt lịch   (EI)   00881 

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

(ST)> ^ <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên hệ cuộc hẹn con với cuộc hẹn cha của 

nó, nếu quan hệ cha-con tồn tại. Nó chứa định danh lâu dài của ứng dụng đặt lịch 

cho cuộc hẹn cha của yêu cầu cuộc hẹn. Đây là một trường dữ liệu tổng hợp.  

Thành phần dữ liệu thứ nhất là một chuỗi xác định yêu cầu cuộc hẹn cha. 

Nó được ứng dụng đặt lịch gán cho và định danh duy nhất yêu cầu cuộc hẹn trong 

số tất cả các yêu cầu tương tự từ một ứng dụng yêu cầu cụ thể.  

10.6.1.23. ARQ-23   ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng xếp lịch   (EI)   00882 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên hệ một cuộc hẹn con với cuộc hẹn cha 

của nó, nếu quan hệ cha – con tồn tại. Nó chứa một định danh lâu dài của ứng 

dụng xếp lịch cho cha của yêu cầu cuộc hẹn. Đây là một trường dữ liệu tổng hợp.  

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh yêu cầu cuộc hẹn cha. 

Nó dược ứng dụng xếp lịch gán cho và định danh yêu cầu cuộc hẹn một cách duy 

nhất trong số tất cả các yêu cầu tương tự trên một ứng dụng xử lý cụ thể.  

10.6.1.24. ARQ-24   Mã số chỉ định  (EI)   00216 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số chỉ định của ứng dụng ra chỉ 

định đối với chỉ định liên quan đến yêu cầu xếp lịch này.  

Trường dữ liệu này được mô tả chi tiết trong Chương 4, mục 4.5.1.2, 

“ORC-2 – Mã số chỉ định của ứng dụng chỉ định”. Đây là một trường dữ liệu tùy 

chọn, nhưng nếu có mã số chỉ định tồn tại, thì mã số chỉ định được thực hiện 

(trường dữ liệu ARQ-25 – Mã số thực hiện chỉ định của ứng dụng thực hiện chỉ 

định) cũng phải xuất hiện.  

10.6.1.25. ARQ-25   Mã số thực hiện chỉ định   (EI)   00217 

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

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

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số chỉ định được gán bởi ứng 

dụng thực hiện chỉ định cho chỉ định gắn với yêu cầu xếp lịch này.    

Trường dữ liệu này được mô tả chi tiết hơn trong Chương 4, mục 4.5.1.3. 

“trường dữ liệu ORC-3 – Mã số thực hiện chỉ định”. Đây là một trường dữ liệu bắt 
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buộc tùy điều kiện phụ thuộc vào sự có mặt của mã số chỉ định (trường dữ liệu 

ARQ-24 – Mã số chỉ định).  Yêu cầu bắt buộc tùy điều kiện này đáp ứng mối lo 

ngại rằng một hệ thống xếp lịch không thể và không nên tạo ra hoặc điền vào một 

chỉ định. Do đó, ứng dụng xếp lịch phải chấp nhận một chỉ định trước khi xếp lịch 

các nguồn lực liên quan đến chỉ định đó.  

 

10.6.2 SCH - Đoạn thông tin về hoạt động được xếp lịch 

Đoạn SCH chứa các thông tin chung về cuộc hẹn được xếp lịch. 

HL7 Bảng thuộc tính - SCH – Thông tin về hoạt động xếp lịch 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   EI C   00860 ID cuộc hẹn đặt lịch 

2   EI C   00861 ID cuộc hẹn xếp lịch 

3  5= NM C   00862 Số hiệu lần xảy ra 

4   EIP O   00218 Số hiệu nhóm đặt lịch 

5   CWE O   00864 ID lịch 

6   CWE R   00883 Lý do của sự kiện 

7   CWE O  0276 00866 Lý do của cuộc hẹn 

8   CWE O  0277 00867 Loại cuộc hẹn 

9    W   00868 Thời lượng cuộc hẹn 

10   CNE B   00869 Đơn vị thời lượng cuộc hẹn 

11    W   00884 Số lượng thời gian của cuộc hẹn 

12   XCN O Y  00874 Người liên lạc đặt lịch 

13   XTN O   00875 Số điện thoại liên lạc đặt lịch 

14   XAD O Y  00876 Địa chỉ liên lạc đặt lịch 

15   PL O   00877 Địa điểm liên lạc đặt lịch 

16   XCN R Y  00885 Người liên lạc xếp lịch 

17   XTN O   00886 Số điện thoại liên lạc xếp lịch 

18   XAD O Y  00887 Địa chỉ liên lạc xếp lịch 

19   PL O   00888 Địa điểm liên lạc xếp lịch 

20   XCN R Y  00878 Người nhập 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/S

ố lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

21   XTN O Y  00879 Số điện thoại của người nhập 

22   PL O   00880 Địa điểm nhập 

23   EI O   00881 ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng đặt lịch 

24   EI C   00882 ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng xếp lịch 

25   CWE O  0278 00889 Mã trạng thái ứng dụng xếp lịch 

26   EI C Y  00216 Mã số chỉ định đặt lịch 

27   EI C Y  00217 Mã số chỉ định xếp lịch 

10.6.2.0 Các định nghĩa trường dữ liệu SCH 

10.6.2.1 SCH-1   ID cuộc hẹn đặt lịch   (EI)   00860 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng đặt 

lịch cho yêu cầu cuộc hẹn (và bản thân cuộc hẹn đã được xếp lịch, khi đã được 

ứng dụng xếp lịch xác nhận đã đặt một khung thời gian cho nó). Đây là một 

trường dữ liệu tổng hợp.  

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh riêng yêu cầu cuộc hẹn 

hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch. Nó được gán bởi ứng dụng đặt lịch, và xác định yêu 

cầu cuộc hẹn và cuộc hẹn được xếp lịch sau đó một cách duy nhất trong số tất cả 

các yêu cầu và/hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch từ một ứng dụng yêu cầu cụ thể. Nếu  

trường dữ liệu SCH-1-ID cuộc hẹn đặt lịch định danh một cuộc hẹn cha của yêu 

cầu xếp lịch lặp đi lặp lại, thì mỗi cuộc hẹn đơn được xếp lịch có thể được định 

danh duy nhất bằng một giá trị SCH-1-ID cuộc hẹn đặt lịch mới hoặc bằng giá trị 

SCH-23-ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng đặt lịch cộng thêm giá trị SCH-3-Số hiệu 

lần xảy ra. 

Nếu một yêu cầu xếp lịch xuất phát từ một ứng dụng đặt lịch, nó PHẢI có 

một ID cuộc hẹn đặt lịch. Nếu ứng dụng xếp lịch gửi phản hồi, nó có thể dùng ID 

cuộc hẹn đặt lịch và/hoặc gán một ID cuộc hẹn xếp lịch (mà nó sẽ phản hồi lại cho 

ứng dụng đặt lịch để cho phép ứng dụng đặt lịch liên kết hai định danh). Nếu ID 

cuộc hẹn đặt lịch không hiện diện, bắt buộc phải có ID cuộc hẹn xếp lịch hiện diện 

và ngược lại.   
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10.6.2.2 SCH-2   ID cuộc hẹn xếp lịch   (EI)   00861 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng xếp 

lịch cho yêu cầu cuộc hẹn (và bản thân cuộc hẹn đã được xếp lịch, khi nó được 

ứng dụng xếp lịch xác nhận đã đặt một khung thời gian cho cuộc hẹn). Đây là một 

trường dữ liệu tổng hợp. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi gồm tối đa 15 ký tự định danh 

một yêu cầu cuộc hẹn riêng, hoặc một cuộc hẹn đã xếp lịch. Nó được gán bởi ứng 

dụng xếp lịch và định danh một yêu cầu cuộc hẹn, và cuộc hẹn được xếp lịch sau 

đó, một cách duy nhất trong số tất cả các yêu cầu và/hoặc cuộc hẹn đã xếp lịch 

tương tự từ một ứng dụng xử lý cụ thể. Nếu giá trị của trường dữ liệu SCH-2-ID 

cuộc hẹn xếp lịch định danh một cuộc hẹn cha của yêu cầu xếp lịch lặp đi lặp lại, 

thì mỗi cuộc hẹn con được xếp lịch có thể được định danh duy nhất bằng một giá 

trị của trường dữ liệu SCH-2-ID cuộc hẹn xếp lịch mới hoặc bằng giá trị SCH-25-

ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng xếp lịch cộng với một giá trị SCH-3-Số hiệu lần 

xảy ra. 

10.6.2.3 SCH-3   Số hiệu lần xảy ra   (NM)   00862 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng kết hợp với trường dữ liệu 

SCH-1-ID cuộc hẹn đặt lịch và/hoặc SCH-2-ID cuộc hẹn xếp lịch để định danh 

duy nhất một lần xảy ra cuộc hẹn (một cuộc hẹn con) của một cuộc hẹn cha gồm 

cuộc hẹn xếp lịch lặp đi lặp lại.  

Trường dữ liệu này được yêu cầu tùy điều kiện. Nếu giao dịch dùng phân 

đoạn này được dự kiến chỉ áp dụng cho riêng một lần xảy ra của cuộc hẹn lặp đi 

lặp lại, và số hiệu lần xảy ra được yêu cầu để định danh duy nhất cuộc hẹn con 

(tức là, cuộc hẹn con không có giá trị của trường dữ liệu SCH-1-ID cuộc hẹn đặt 

lịch hoặc SCH-2-ID cuộc hẹn xếp lịch riêng và duy nhất), thì trường dữ liệu này là 

bắt buộc. 

10.6.2.4 SCH-4   Số hiệu nhóm đặt lịch   (EIP)   00218 

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

Thành phần con cho Định danh gán bởi ứng dụng đặt lịch (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Định danh gá bởi ứng dụng xếp lịch (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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



Chương 10: Xếp lịch 

Trang 64 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. 

February2014. Bản cuối. 

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

đặt lịch được tham chiếu bởi ứng dụng đặt lịch, ứng dụng xếp lịch hoặc cả hai. 

Một Nhóm đặt lịch là một tập hợp các cuộc hẹn được ghép nhóm với nhau bởi ứng 

dụng đặt lịch, và sau đó được ứng dụng đặt lịch và/hoặc ứng dụng xếp lịch nhận 

biết theo cả nhóm.  

Trong mỗi thành phần dữ liệu con, thành phần dữ liệu thứ nhất là một chuỗi 

định danh một nhóm các yêu cầu đặt lịch cuộc hẹn. Nó được ứng dụng đặt lịch 

hoặc ứng dụng xếp lịch gán cho, và nhận biết một nhóm các cuộc hẹn duy nhất từ 

tất cả các nhóm yêu cầu tương tự gửi từ một ứng dụng yêu cầu cụ thể.  

10.6.2.5 SCH-5   ID lịch   (CWE)   00864 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh cho lịch mà trong 

đó cuộc hẹn này đã được (hoặc sẽ được) đặt lịch. Trường dữ liệu này được cung 

cấp cho các trường hợp một ứng dụng xếp lịch duy trì nhiều lịch, và khi một 

nguồn lực hoặc nhóm nguồn lực cụ thể được kiểm soát bởi nhiều hơn một lịch.  

Trường này được cung cấp trên phân đoạn SCH chỉ để mục đích thông tin 

cho các ứng dụng đóng vai trò ứng dụng đặt lịch, ứng dụng truy vấn hoặc ứng 

dụng phụ trợ.  

10.6.2.6 SCH-6   Lý do của sự kiện   (CWE)   00883 

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 một mã định danh cho lý do sự kiện 

thông báo được kích hoạt. Trường dữ liệu này có thể chứa một mã mô tả lý do hủy, 

xóa, đình chỉ, bổ sung, khóa hoặc bất kỳ mã nào khác mô tả lý do một sự kiện cụ 

thể sẽ xảy ra.  

Trường dữ liệu này không được thiết lập thuộc tính trường dữ liệu bắt buộc 

mà được duy trì để phục vụ tương thích ngược với các phiên bản trước.  

10.6.2.7 SCH-7   Lý do hẹn   (CWE)   00866 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh cho lý do cuộc hẹn 

diễn ra. Trường dữ liệu này có thể chứa một ID dịch vụ tổng thể mô tả quan sát/xét 

nghiệm/bộ xét nghiệm/thủ tục hoặc các hoạt động khác sẽ diễn ra trong cuộc hẹn 

được yêu cầu, tương tự như ID dịch vụ tổng thể xác định bởi phân đoạn OBR 

trong chương về Nhập chỉ định (Chương 4). Nó cũng có thể chứa một mã riêng 

của địa điểm mô tả một bộ các lý do xác định trước về lý do cuộc hẹn xảy ra. Mã 

này có thể dựa trên các mã cục bộ hoặc mã dùng chung. Khuyến khích dùng mã 

dùng chung. Tham khảo Bảng 0276 do người dùng định nghĩa – Các mã lý do 

cuộc hẹn trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

10.6.2.8 SCH-8   Loại cuộc hẹn   (CWE)   00867 

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 định danh cho loại cuộc hẹn. 

Tham khảo Bảng 0277 do người dùng định nghĩa – Mã loại cuộc hẹn trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý.  

10.6.2.9 SCH-9   Thời lượng cuộc hẹn   00868 

Trong phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích 

ngược và đã được rút bỏ trong phiên bản 2.7 . Tham khảo phân đoạn TQ1 mô tả 

trong Chương 4.  

10.6.2.10  SCH-10   Đơn vị thời lượng cuộc hẹn    (CNE)   00869 

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)> 

Trong phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích 

ngược. Tham khảo phân đoạn TQ1 được mô tả trong Chương 4.  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn trường dữ liệu ARQ-9-Thời lượng cuộc hẹn.  Trường dữ liệu này 

nên được đặt giá trị theo khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu thành 

phần dữ liệu này không có giá trị, đơn vị cơ sở là giây trong ISO (mã là “s”) sẽ 

được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, các Hình 7-6 đến 7-9 để xem danh 

sách các mã đơn vị ISO và ANSI+.  

Trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể áp dụng đã biết 

bao gồm như bảng dưới đây. Nếu bạn đang sử dụng một bộ mã trong bảng này, thì 

bạn phải sử dụng các chỉ định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Nhận xét 

ISO+ ISO 2955.83 (đơn vị 

đo) với phần mở rộng 

của HL7 

Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 Bộ đơn vị đo của HL7 được dựa trên các đơn vị 
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Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Nhận xét 

của ANSI X3.50 - 1986, ISO 2988-83, và các 

đơn vị đo thông thường của Mỹ/ xem Chương 7.  

 

10.6.2.11  SCH-11  Số lượng thời gian của cuộc hẹn   00884 

Trong phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích 

ngược và đã được rút bỏ trong phiên bản 2.7.  Tham khảo phân đoạn TQ1 được 

mô tả trong Chương 4.  

10.6.2.12  SCH-12   Người liên lạc đặt lịch   (XCN)   00874 

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 con cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

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

Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh cá nhân chịu trách nhiệm yêu 

cầu xếp lịch cuộc hẹn được yêu cầu. Thông thường, người này cũng là người chịu 

trách nhiệm thực hiện cuộc hẹn.   

10.6.2.13  SCH-13   Số điện thoại liên lạc đặt lịch   (XTN)   00875 

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)> 
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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 viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

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

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại được dùng để liên lạc 

với giá trị của trường dữ liệu SCH-12-Người liên lạc đặt lịch. 

10.6.2.14  SCH-14   Địa chỉ liên lạc đặt lịch   (XAD)   00876 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Address Identifier (EI)> 

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

& <Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ dùng để liên lạc với giá trị của 

trường dữ liệu SCH-12-Người liên lạc đặt lịch.  
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10.6.2.15  SCH-15   Địa điểm liên lạc đặt lịch   (PL)   00877 

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số định danh địa điểm của giá 

trị SCH-12-Người liên lạc đặt lịch.  

10.6.2.16  SCH-16   Người liên lạc xếp lịch   (XCN)   00885 

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 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 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

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

Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 
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Định danh: Trường dữ liệu này định danh cá nhân chịu trách nhiệm xếp lịch 

cho cuộc hẹn được yêu cầu. Thông thường, người này cũng là người chịu trách 

nhiệm duy trì lịch và xem xét các yêu cầu đặt lịch.    

Trường dữ liệu này không được thiết lập thuộc tính bắt buộc mà được giữ 

lại để phục vụ mục đích tương thích ngược.  

10.6.2.17  SCH-17   Số điện thoại liên lạc xếp lịch   (XTN)   00886 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code 

(ID)> ^ <Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication 

Address (ST)> ^ <Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local 

Number (SNM)> ^ <Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix 

(ST)> ^ <Speed Dial Code (ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ 

<Effective Start Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration 

Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ <Shared Telecommunication 

Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

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

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại được dùng để liên lạc 

với SCH-16-Người liên lạc xếp lịch. 
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10.6.2.18  SCH-18   Địa chỉ liên lạc xếp lịch   (XAD)   00887 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Address Identifier (EI)> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ được dùng để liên lạc với 

SCH-16-Người liên lạc xếp lịch. 

10.6.2.19  SCH-19   Địa điểm liên lạc xếp lịch   (PL)   00888 

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số định danh địa điểm của giá 

trị SCH-16-Người liên lạc xếp lịch.   
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10.6.2.20  SCH-20   Người nhập   (XCN)   00878    

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 con cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh cá nhân chịu trách nhiệm nhập 

yêu cầu xếp lịch cho cuộc hẹn. Nó được đưa vào để cung cấp lộ trình kiểm tra 

người chịu trách nhiệm về yêu cầu. Người này có thể là một người khác với người 

liên lạc đặt lịch và là người chịu trách nhiệm nhập các chỉ định và yêu cầu.   

Trường dữ liệu này không nên được thiết lập thuộc tính bắt buộc mà được 

giữ lại để phục vụ các lý do tương thích ngược.  

10.6.2.21  SCH-21   Số điện thoại của người nhập   (XTN)   00879 

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)> 
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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 viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier 

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

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại được dùng để liên lạc 

với ARQ-19-Người nhập. 

10.6.2.22  SCH-22   Địa điểm nhập   (PL)   00880    

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số định danh địa điểm của 

người nhập. 

10.6.2.23  SCH-23   ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng đặt lịch   (EI)   00881 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên hệ một cuộc hẹn con với cuộc hẹn cha 

của nó nếu quan hệ cha con tồn tại. Nó chứa một định danh lâu dài của ứng dụng 

đặt lịch cho cuộc hẹn cha của yêu cầu cuộc hẹn. Đây là một trường dữ liệu tổng 

hợp.    

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh yêu cầu cuộc hẹn cha. 

Nó được gán bởi ứng dụng đặt lịch và định danh một yêu cầu cuộc hẹn một cách 

duy nhất từ tất cả các yêu cầu tương tự được gửi từ một ứng dụng yêu cầu cụ thể.  

10.6.2.24  SCH-24   ID cuộc hẹn cha trên ứng dụng xếp lịch   (EI)   00882 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên hệ một cuộc hẹn con với cha của nó, 

khi quan hệ cha con tồn tại. Nó chứa một định danh lâu dài của ứng dụng xếp lịch 

cho cuộc hẹn cha của yêu cầu cuộc hẹn. Đây là một trường dữ liệu tổng hợp.  

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh yêu cầu cuộc hẹn cha. 

Nó được gán bởi ứng dụng xếp lịch và định danh một yêu cầu cuộc hẹn một cách 

duy nhất từ tất cả các yêu cầu tương tự trên một ứng dụng xử lý cụ thể.  

Đây là một trường dữ liệu được yêu cầu tùy điều kiện. Trong các bản tin 

gốc khi ứng dụng xếp lịch chưa gán một ID cuộc hẹn xếp lịch, thì trường dữ liệu 

này không chứa giá trị. Trong tất cả các bản tin sau đó, khi ứng dụng xếp lịch đã 

gán một ID cuộc hẹn xếp lịch, thì trường dữ liệu này là bắt buộc. 
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10.6.2.25  SCH-25   Mã tình trạng xếp lịch   (CWE)   00889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả tình trạng của cuộc 

hẹn liên quan đến ứng dụng xếp lịch. Tham khảo Bảng 0278 do người dùng định 

nghĩa – Mã tình trạng xếp lịch trong Chương 2C, các bảng mã, để xem các giá trị 

gợi ý. 

10.6.2.26  SCH-26   Số hiệu chỉ định   (EI)   00216 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là số hiệu chỉ định của ứng dụng ra chỉ 

định đối với chỉ định liên quan với phản hồi của ứng dụng xếp lịch này.  

Trường dữ liệu này được mô tả chi tiết trong Mục 4.5.1.2.  Đây là một 

trường tùy chọn, nhưng nếu có số hiệu chỉ định, thì số hiệu thực hiện chỉ định 

(Mục 10.6.2.27) cũng phải có mặt. Cả hai trường dữ liệu này và trường dữ liệu mã 

số hiệu thực hiện chỉ định bên dưới có thể được gửi đi như một phần của yêu cầu 

cuộc hẹn trong phân đoạn ARQ hoặc chỉ được gán bởi ứng dụng xếp lịch.  

10.6.2.27  SCH-27   Mã số hiệu yêu cầu xếp lịch   (EI)   00217 

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là số hiệu chỉ định được ứng dụng thực 

hiện chỉ định gán cho chỉ định liên quan tới phản hồi của ứng dụng xếp lịch này.    

Trường dữ liệu này được mô tả chi tiết trong Chương 4, Mục 4.5.1.3. Đây 

là một trường bắt buộc tùy điều kiện phụ thuộc vào sự có mặt của số hiệu chỉ định 

(mục Error! Reference source not found.).  Yêu cầu bắt buộc tùy điều kiện này 

giải quyết lo ngại rằng một hệ thống xếp lịch không thể và không nên tạo ra hoặc 

điền vào một chỉ định. Do đó, một chỉ định phải được chấp nhận bởi ứng dụng 

thực hiện chỉ định trước khi xếp lịch các nguồn lực liên quan đến chỉ định đó.  
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10.6.3 RGS - Phân đoạn nhóm nguồn lực 

Phân đoạn RGS được dùng để xác định mối quan hệ giữa các nguồn lực 

được định danh cho một sự kiện được xếp lịch. Phân đoạn này có thể dược dùng 

theo quy định riêng của từng địa điểm để nhận biết các nhóm nguồn lực được sử 

dụng cùng nhau trong một sự kiện được xếp lịch, hoặc để mô tả một vài mối quan 

hệ khác giữa các nguồn lực. Để xác định các nhóm nguồn lực liên quan đến nhau 

trong cùng một bản tin, bắt đầu mỗi nhóm bằng một phân đoạn RGS, sau đó tiếp 

theo phân đoạn RGS là một hoặc nhiều phân đoạn Thông tin cuộc hẹn (AIG, AIL, 

AIS, hoặc AIP). 

Nếu một bản tin không yêu cầu ghép nhóm nguồn lực, thì xác định một 

phân đoạn RGS đơn lẻ trong bản tin, và tiếp theo sau là tất cả các phân đoạn 

Thông tin cuộc hẹn cho sự kiện được xếp lịch. (Bắt buộc phải có ít nhất một phân 

đoạn RGS trong mỗi bản tin – ngay cả khi không yêu cầu ghép nhóm nguồn lực – 

để cho phép công cụ phân tích và kiểm tra cú pháp hiểu đúng bản tin.)  

HL7 Bảng thuộc tính – RGS – Nhóm nguồn lực 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI R   01203 Thiết lập ID - RGS 

2 1..1  ID C  0206 00763 Mã hoạt động của phân đoạn 

3   CWE O   01204 ID nhóm nguồn lực 

10.6.3.0 Các định nghĩa trường dữ liệu RGS  

10.6.3.1 RGS-1   Thiết lập ID - RGS   (SI)   01203 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số định danh duy nhất thông 

tin được biểu diễn bởi phân đoạn này trong giao dịch này để phục vụ các mục đích 

bổ sung, thay đổi hoặc xóa.  

10.6.3.2 RGS-2   Mã hoạt động của phân đoạn   (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hoạt động cần được thực hiện khi cập 

nhật hoặc chỉnh sửa thông tin trong phân đoạn từ các giao dịch đã gửi trước đó. 

Tham khảo Bảng 0206 của HL7 – Mã hoạt động phân đoạn trong Chương 2C, 

Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

Trường dữ liệu này được yêu cầu tùy điều kiện. Nó là bắt buộc cho tất cả 

các sự kiện kích hoạt cập nhật hoặc chỉnh sửa.  
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10.6.3.3 RGS-3   ID nhóm nguồn lực   (CWE)   01204 

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

System (ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> 

^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ <Coding System Version 

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh mô tả nhóm nguồn 

lực theo sau phân đoạn RGS này.  

10.6.4 AIS - Phân đoạn Thông tin cuộc hẹn – Dịch vụ 

Phân đoạn AIS chứa thông tin về các loại dịch vụ khác nhau có thể được 

xếp lịch. Các dịch vụ bao gồm trong một giao dịch sử dụng phân đoạn này được 

giả định là do một lịch trong một ứng dụng xếp lịch kiểm soát. Các dịch vụ không 

do lịch kiểm soát thì không được định danh trong yêu cầu xếp lịch sử dụng phân 

đoạn này.  

HL7 Bảng thuộc tính - AIS – Thông tin cuộc hẹn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI R   00890 Thiết lập ID - AIS 

2 1..1  ID C  0206 00763 Mã hành động của đoạn 

3   CWE R   00238 Định danh dịch vụ dùng chung 

4   DTM C   01202 Ngày/thời gian bắt đầu 

5   NM C   00891 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

6   CNE C   00892 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

7   NM O   00893 Thời lượng 

8   CNE O   00894 Đơn vị thời lượng 

9   CWE C  0279 00895 Mã cho phép thay thế 

10   CWE C  0278 00889 Mã trạng thái xếp lịch 

11   CWE O Y 0411 01474 
Thông tin dịch vụ bổ sung trên ứng dụng 

đặt lịch 

12   CWE O Y 0411 01475 
Thông tin dịch vụ bổ sung trên ứng dụng 

xếp lịch 
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10.6.4.0 AIS Các định nghĩa trường dữ liệu  

   

10.6.4.1 AIS-1   Thiết lập ID - AIS   (SI)   00890 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số hiệu định danh duy nhất thông 

tin được biểu diễn bởi phân đoạn này trong giao dịch phục vụ mục đích bổ sung, 

thay đổi hoặc xóa.  

10.6.4.2 AIS-2   Mã hoạt động của phân đoạn (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hoạt động cần thực hiện khi cập nhật 

hoặc chỉnh sửa thông tin trong phân đoạn này từ các giao dịch đã được gửi trước 

đó. Tham khảo Bảng 0206 của HL7- Mã hành động phân đoạn trong Chương 2C, 

Các bảng mã,để xem các giá trị hợp lệ. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó là bắt buộc 

cho tất cả các sự kiện kích hoạt cập nhật hoặc điều chỉnh.  

10.6.4.3 AIS-3   Định danh dịch vụ dùng chung   (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 một mã định danh cho một dịch vụ 

cần được xếp lịch. Trường dữ liệu này có thể chứa một định danh dịch vụ dùng 

chung mô tả quan sát/xét nghiệm/bộ xét nghiệm/thủ tục hoặc một hoạt động khác 

cần được thực hiện trong cuộc hẹn được yêu cầu, tương tự định danh dịch vụ dùng 

chung được xác định cho phân đoạn OBR trong chương Nhập chỉ định (Chương 

4). Mã này có thể dựa trên mã cục bộ và/hoặc mã dùng chung. Khuyến khích sử 

dụng mã dùng chung. 

10.6.4.4 AIS-4   Ngày/thời gian bắt đầu   (DTM)   01202 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian dịch vụ cần thiết 

cho cuộc hẹn. Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng nhận biết rằng dịch vụ được 

yêu cầu cho cuộc hẹn vào thời điểm khác thời điểm ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn.  
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Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị cho 

trường dữ liệu AIS-5-Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu không được cung cấp, thì giá trị 

của trường dữ liệu này là bắt buộc. Để cho biết rằng không có sự khác biệt giữa 

ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn với ngày/giờ bắt đầu nguồn lực, thì hoặc lặp lại 

ngày/giờ bắt đầu của cuộc hẹn vào trường dữ liệu này, hoặc đặt giá trị chênh lệch 

bằng không (0) trong trường dữ liệu AIS-5-Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu và bất kỳ 

mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường dữ liệu AIS-6-Đơn vị chênh lệch 

ngày/giờ bắt đầu. 

10.6.4.5 AIS-5   Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu   (NM)   00891 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phần chênh lệch thời gian cần có dịch 

vụ cho cuộc hẹn, được biểu diễn bằng số đơn vị thời gian tương quan với 

ngày/thời gian bắt đầu theo lịch. Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng nhận biết 

rằng dịch vụ được yêu cầu vào thời điểm khác ngày/giờ bắt đầu của cuộc hẹn. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa số lượng chênh lệch. Số lượng chênh lệch bằng 

0, hoặc không có giá trị cho biết rằng dịch vụ được yêu cầu tại thời điểm ngày/giờ 

bắt đầu cuộc hẹn.  

Số chênh lệch dương (một số không có dấu hoặc dấu dương) cho biết rằng 

dịch vụ được yêu cầu sau thời điểm ngày/giờ bắt đầu của cuộc hẹn. Trong trường 

hợp giá trị là một số chênh lệch âm cho biết rằng dịch vụ yêu cầu được thực hiện 

trước thời điểm ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn. Số chênh lệch thời gian âm được chấp 

nhận, và các địa điểm triển khai cần xác định rõ tác động của số chênh lệch âm lên 

ngày/giờ bắt đầu của cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIS-5-Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu không được cung cấp, thì 

trường dữ liệu này bắt buộc phải có giá trị. Để cho biết rằng không có sự khác biệt 

giữa ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn với ngày/giờ bắt đầu nguồn lực, có thể lặp lại 

ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, hoặc gán giá trị chênh lệch 

bằng không (0) trong trường dữ liệu AIS-5-Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu và bất kỳ 

mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường dữ liệu AIS-6-Đơn vị chênh lệch 

ngày/giờ bắt đầu. 
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10.6.4.6 AIS-6   Đơn vị chênh lệch ngày/giờ bắt đầu   (CNE)   00892 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả các đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn độ chênh lệch ngày/giờ bắt đầu. Trường dữ liệu này nên được 

gán giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu trường dữ liệu 

này không có giá trị, giá trị cơ bản là giây (mã là “s”) của ISO sẽ được mặc định 

sử dụng. Tham khảo Chương 7, các hình 7-6 đến 7-9, để xem danh sách các mã 

đơn vị của ISO và ANSI+.  

Đây là một trường dữ liệu được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá 

trị của trường dữ liệu AIS-5-Chênh lệch ngày/giờ bắt đầu được cung cấp, thì 

trường dữ liệu này bắt buộc phải có giá trị. 

Trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng đã biết được 

liệt kê trong bảng dưới đây. Nếu bộ mã bạn đang sử dụng có trong bảng này, thì 

bạn phải sử dụng các thiết kế sẵn có của nó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lường trích từ Bảng 0396 của HL7 

Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Nhận xét 

ISO+ ISO 2955.83 (đơn vị 

đo) với phần mở rộng 

của HL7 

Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 Bộ đơn vị đo HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 1986, 

ISO 2988-83, và các đơn vị thông thường của Mỹ 

/ xem Chương 7. 

 

10.6.4.7 AIS-7   Thời lượng   (NM)   00893 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời lượng mà nguồn lực được yêu 

cầu/xếp lịch cho cuộc hẹn này, nếu nó khác tổng thời lượng của cuộc hẹn được 
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yêu cầu/xếp lịch. Trường dữ liệu này chỉ cho ứng dụng thấy được nguồn lực được 

yêu cầu cho một khoảng thời gian khác tổng thời lượng của cuộc hẹn. Nếu thời 

lượng không có giá trị thì có nghĩa là nguồn lực được yêu cầu từ lúc chênh lệch 

ngày/giờ bắt đầu của nó (xác định trong hai trường dữ liệu phía trước) cho đến tận 

cuối cuộc hẹn. Nếu chênh lệch ngày/giờ bắt đầu không được chỉ rõ, thì có nghĩa là 

nguồn lực được yêu cầu trong toàn bộ thời lượng cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này phải là một con số dương khác 0. Số âm hoặc bằng 0 

không có nghĩa trong ngữ cảnh thời lượng.  

10.6.4.8 AIS-8   Đơn vị thời lượng   (CNE)   00894 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn thời lượng. Trường dữ liệu này nên có giá trị theo các khuyến 

nghị trong Chương 2 và 7. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, đơn vị giây 

(có mã là “s”) cơ bản của ISO sẽ được mặc định áp dụng. Tham khảo Chương 7, 

các hình từ 7-6 đến 7-9, để xem danh sách các mã đơn vị của ISO và ANSI+.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài được áp dụng đã 

biết bao gồm các hệ thống như trong bảng sau. Nếu bộ mã bạn đang sử dụng có 

trong bảng này, bạn phải sử dụng các thiết kế sẵn có của nó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lường trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Nhận xét 

ISO+ ISO 2955.83 (đơn vị đo) 

với phần mở rộng của 

HL7 

See chapter 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 Bộ đơn vị đo của HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 

1986, ISO 2988-83, và các đơn vị đo thông 

thường của Mỹ/ xem Chương 7. 
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10.6.4.9 AIS-9   Mã cho phép thay thế   (CWE)   00895 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số cho biết nguồn lực xác 

định có thể được ứng dụng xếp lịch thay thế bằng một nguồn lực tương đương hay 

không. Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó được ấn 

định thuộc tính bắt buộc trong mọi bản tin yêu cầu. Nó sẽ có thuộc tính tùy chọn 

trong tất cả các giao dịch tự động gửi, và trong mọi bản tin truy vấn. Tham khảo 

Bảng 0279 do người dùng định nghĩa – Mã cho phép thay thế trong Chương 2C, 

Các bảng mã, để xem các mã gợi ý.    

10.6.4.10  AIS-10   Mã trạng thái xếp lịch   (CWE)   00889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả trạng thái đã yêu 

cầu/đã xếp lịch của nguồn lực hoặc hoạt động, xét từ góc nhìn của ứng dụng xếp 

lịch. Tham khảo Bảng 0278 do người dùng định nghĩa – Mã trạng thái xếp lịch 

trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các mã gợi ý.  

Đây là một trường dữ liệu được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Do thông 

tin chứa trong trường dữ liệu này chỉ phù hợp cho những giao dịch xuất phát từ 

ứng dụng xếp lịch, nó được thiết lập thuộc tính bắt buộc cho những bản tin như 

vậy. Điều này áp dụng cho tất cả các giao dịch tự động gửi xuất phát từ ứng dụng 

xếp lịch, cũng như tất cả các bản tin phản hồi xuất phát từ ứng dụng xếp lịch. 

Trường dữ liệu này được ấn định thuộc tính tùy chọn cho tất cả các ứng dụng xuất 
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phát từ ứng dụng đặt lịch, ứng dụng truy vấn và ứng dụng phụ trợ. Trường dữ liệu 

này nên được để trống không có giá trị trong các giao dịch xuất phát từ những ứng 

dụng không phải là ứng dụng xếp lịch. 

10.6.4.11  AIS-11   Thông tin dịch vụ bổ sung trên ứng dụng đặt lịch   (CWE)   

01474 

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 về các dịch vụ bổ sung 

và/hoặc thông tin hậu cần được gửi từ hệ thống đặt lịch đến hệ thống xếp lịch cho 

mã thủ tục dùng chung được báo cáo trong trường dữ liệu AIS-3. Trường dữ liệu 

này sẽ được dùng để cung cấp các chi tiết thông tin xếp lịch không chứa trong các 

trường dữ liệu cụ thể khác có trong phân đoạn AIS. Có thể báo cáo nhiều yếu tố 

thông tin về dịch vụ bổ sung. Tham khảo Bảng 0411 do người dùng định nghĩa – 

Các giá trị thông tin dịch vụ bổ sung trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các 

giá trị hợp lệ. 

10.6.4.12  AIS-12   Thông tin Dịch vụ bổ sung trên ứng dụng xếp lịch   (CWE)   

01475 

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 dịch vụ bổ sung và/hoặc 

thông tin hậu cần được gửi từ hệ thống xếp lịch đến hệ thống đặt lịch cho mã thủ 

tục được báo cáo trong trường dữ liệu AIS-3. Trường dữ liệu này sẽ được dùng để 

báo cáo các chi tiết thông tin xếp lịch không có trong các trường dữ liệu cụ thể 
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khác của phân đoạn AIS. Thông thường nó sẽ phản ánh cùng thông tin đã được gửi 

tới hệ thống xếp lịch trong trường dữ liệu AIS-11-thông tin bổ sung đặt lịch trừ khi 

việc xếp lịch được điều chỉnh, khi đó hệ thống xếp lịch sẽ báo cáo việc thực sự đã 

được thực hiện thông qua trường dữ liệu này. Có thể báo cáo nhiều yếu tố thông 

tin dịch vụ bổ sung. Tham khảo Bảng 0411 do người dùng định nghĩa – các giá trị 

thông tin dịch vụ bổ sung trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị hợp 

lệ. 

10.6.5 AIG - Phân đoạn thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực chung 

Phân đoạn AIG chứa thông tin về các loại nguồn lực khác nhau (thay vì các 

nguồn lực có các phân đoạn được xác định riêng trong chương này) có thể được 

xếp lịch. Các nguồn lực bao gồm trong giao dịch sử dụng phân đoạn này được giả 

định là do một lịch trên ứng dụng xếp lịch kiểm soát. Các nguồn lực không do lịch 

kiểm soát sẽ không được định danh trong yêu cầu xếp lịch sử dụng phân đoạn này. 

Các nguồn lực được mô tả trong phân đoạn này là các nguồn lực loại chung, như 

trang thiết bị, được định danh bằng các mã định danh đơn giản.  

HL7 Bảng thuộc tính - AIG – Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực chung 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI R   00896 Thiết lập ID - AIG 

2 1..1  ID C  0206 00763 Mã hoạt động của phân đoạn 

3   CWE C   00897 ID nguồn lực 

4   CWE R   00898 Loại nguồn lực 

5   CWE O Y  00899 Nhóm nguồn lực 

6  5# NM O   00900 Số lượng nguồn lực 

7   CNE O   00901 Đơn vị số lượng nguồn lực 

8   DTM C   01202 Ngày/thời gian bắt đầu 

9   NM C   00891 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

10   CNE C   00892 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

11   NM O   00893 Thời lượng 

12   CNE O   00894 Đơn vị thời lượng 

13   CWE C  0279 00895 Mã cho phép thay thế 

14   CWE C  0278 00889 Mã trạng thái xếp lịch 

file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70411
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70411
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70206
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70279
file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70278


Chương 10: Xếp lịch 

Trang 90 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền đã được bảo hộ. 

February2014. Bản cuối. 

10.6.5.0 Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn AIG  

10.6.5.1 AIG-1   Thiết lập ID - AIG   (SI)   00896 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số hiệu định danh duy nhất thông 

tin được biểu diễn bởi phân đoạn này trong giao dịch này nhằm phục vụ các mục 

đích bổ sung, thay đổi hoặc xóa.  

10.6.5.2 AIG-2   Mã hoạt động của phân đoạn   (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hoạt động cần thực hiện khi cập nhật 

hoặc chỉnh sửa thông tin trong phân đoạn này từ các giao dịch đã gửi trước kia. 

Tham khảo Bảng 0206 của HL7 – Mã hoạt động của phân đoạn trong Chương 2, 

Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó có thuộc tính 

bắt buộc cho tất cả các sự kiện kích hoạt cập nhật hoặc điều chỉnh.  

10.6.5.3 AIG-3   ID nguồn lực   (CWE)   00897 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ID và tên của nguồn lực đang được 

yêu cầu hoặc đang được xếp lịch cho cuộc hẹn. Trường dữ liệu này được dùng để 

định danh một nguồn lực cụ thể đang được yêu cầu, hoặc một nguồn lực cụ thể đã 

được xếp lịch cho cuộc hẹn. Nếu nguồn lực cụ thể chưa được biết nhưng loại 

nguồn lực đã được biết, thì trường dữ liệu AIG-4 Loại nguồn lực sẽ được dùng để 

định danh loại nguồn lực được yêu cầu hoặc được xếp lịch.  

Ở mức tối thiểu, thành phần số ID cần được cung cấp để định danh nguồn 

lực cụ thể được yêu cầu hoặc nguồn lực cụ thể đã được xếp lịch. Trong các giao 

dịch trao đổi thông tin của nội bộ doanh nghiệp, trong đó có thể không có một số 

ID chung, thì thành phần dữ liệu tối thiểu cần có để định danh duy nhất một nguồn 

lực có thể được xác định thông qua các thỏa thuận riêng của từng địa điểm triển 

khai.  

file:///D:/Working/2015/HL7%20Translation/Lan%20Phuong/VN%20Version/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70206


Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 91 

Bản cuối February năm  2014. 

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc cho phân đoạn này tùy điều kiện 

cụ thể. Trong các bản tin yêu cầu xếp lịch mới, nó là bắt buộc nếu yêu cầu đòi hỏi 

xếp lịch cho một nguồn lực cụ thể. Trong tất cả các bản tin yêu cầu khác, nguồn 

lực cụ thể nên được định danh nếu có thông tin (do nguồn lực cụ thể được yêu cầu 

ngay từ đầu, hoặc vì ứng dụng xếp lịch trả về ID của một nguồn lực cụ thể đã 

được xếp lịch).  

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc cho tất cả các giao dịch tự động 

gửi từ ứng dụng xếp lịch. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy chọn cho tất cả các giao 

dịch truy vấn. 

10.6.5.4 AIG-4   Loại nguồn lực   (CWE)   00898 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vai trò của nguồn lực được yêu 

cầu/được xếp lịch cho cuộc hẹn này. Đối với các yêu cầu, nếu nguồn lực cụ thể 

không được định danh trong trường dữ liệu AIG-3-ID nguồn lực, thì trường dữ 

liệu này sẽ định danh loại nguồn lực cần được ứng dụng xếp lịch xếp lịch. Ở mức 

tối thiểu, loại của thành phần định danh cần được cung cấp giá trị.  

10.6.5.5 AIG-5   Nhóm nguồn lực   (CWE)   00899 

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 nguồn lực được yêu cầu như là 

thành phần của một nhóm được chỉ định. Nếu trong Bản tin yêu cầu xếp lịch 
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(SRM), không có nguồn lực cụ thể nào được yêu cầu, nhưng loại nguồn lực được 

yêu cầu, thì trường dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả thêm tính chất của 

loại nguồn lực được yêu cầu.  

10.6.5.6 AIG-6   Số lượng nguồn lực   (NM)   00900 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của nguồn lực hoặc loại 

nguồn lực được xác định trong một hoặc cả hai trường dữ liệu phía trước nó. Nếu 

nó không có giá trị, thì giá trị mặc định của trường dữ liệu này là một (1).  

10.6.5.7 AIG-7   Đơn vị số lượng nguồn lực   (CNE)   00901 

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 loại đơn vị của nguồn lực được yêu 

cầu, mà số lượng của nó đã được cung cấp trong trường dữ liệu ngay trước nó. 

Trường dữ liệu này nên có giá trị như các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 

7. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, đơn vị là “đơn vị của mỗi loại” (mã là 

“ea”) sẽ được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, Hình 7-6 đến 7-9, để xem 

danh sách các mã đơn vị của ISO+ và ANS+.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể áp dụng 

được đã biết được liệt kê trong bảng sau đây. Nếu bộ mã bạn đang sử dụng có 

trong bảng này, thì bạn phải sử dụng các quy định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lượng trích từ Bảng 0396 của HL7.  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 
ISO 2955.83 (Đơn vị đo) 

với phần mở rộng của HL7 
Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 

Bộ đơn vị đo của HL7  dựa trên ANSI 

X3.50 - 1986, ISO 2988-83, và các đơn 

vị đo thông thường của Mỹ/xem Chương 

7. 
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10.6.5.8 AIG-8   Ngày/thời gian bắt đầu    (DTM)   01202 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian dịch vụ cần cho 

cuộc hẹn. Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng xác định rằng dịch vụ được yêu 

cầu cho cuộc hẹn tại thời điểm khác với thời điểm ngày/thời gian bắt đầu cuộc 

hẹn.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIG-9-Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì 

trường dữ liệu này bắt buộc phải có giá trị. Để chỉ ra rằng không có khác biệt giữa 

ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn với ngày/thời gian bắt đầu của nguồn lực, thì 

có thể lặp lại giá trị ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, 

hoặc xác định giá trị chênh lệch bằng không (0) cho trường dữ liệu AIG-9-Chênh 

lệch ngày/thời gian bắt dầu và bất kỳ mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường 

dữ liệu AIG-10-Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu. 

10.6.5.9  AIG-9   Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (NM)   00891 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng chênh lệch thời gian mà 

nguồn lực được yêu cầu cho cuộc hẹn, được biểu diễn bằng số đơn vị thời gian 

tương quan với giá trị ngày/giờ bắt đầu theo lịch. Trường dữ liệu này cho biết 

nguồn lực được yêu cầu cho cuộc hẹn tại một thời điểm khác với thời điểm 

ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn. Thành phần dữ liệu đầu tiên cho biết số 

lượng thời gian chênh lệch. Giá trị chênh lệch bằng không (0), hoặc trường dữ liệu 

không có giá trị, cho biết rằng nguồn lực được yêu cầu tại thời điểm ngày/thời 

gian bắt đầu của cuộc hẹn.  

Giá trị chênh lệch dương (số không có dấu hoặc dấu dương) cho biết rằng 

nguồn lực được yêu cầu sau thời điểm ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn. Việc 

ấn định giá trị chênh lệch âm cho biết nguồn lực được yêu cầu trước thời điểm 

ngày/thời gian bắt đầu đã được xác định của cuộc hẹn. Các giá trị chênh lệch âm 

được chấp nhận, và các địa điểm triển khai nên xác định rõ ràng tác động của giá 

trị chênh lệch âm lên giá trị ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIG-8-Ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì trường dữ 

liệu này bắt buộc phải có giá trị. Để chỉ rằng không có khác biệt giữa thời điểm 

ngày/thời gian bắt đầu cuộc hẹn với thời điểm ngày/thời gian bắt đầu nguồn lực, 

thì có thể lặp lại giá trị ngày/thời gian bắt đầu cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, 

hoặc chỉ định giá trị chênh lệch bằng không (0) trong trường dữ liệu AIG-9-Chênh 
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lệch ngày/thời gian bắt đầu và mã đơn vị thời gian hợp lệ bất kỳ trong trường dữ 

liệu AIG-10-Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu. 

10.6.5.10  AIG-10  Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (CNE)   00892 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả các đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn cho giá trị của trường dữ liệu AIG-9-Chênh lệch ngày/thời gian 

bắt đầu. Trường dữ liệu này nên được đặt giá trị theo các khuyến nghị trong 

Chương 2 và Chương 7. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, đơn vị giây cơ 

bản của ISO (mã là “s”) sẽ được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, Các hình 

7-6 đến 7-9 để xem danh sách các mã đơn vị của ISO+ và ANS+.  

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc tùy điều kiện. Nếu trường dữ 

liệu AIG-9-Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu có giá trị, thì trường dữ liệu này bắt 

buộc phải có giá trị. 

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng được đã 

biết được liệt kê trong bảng dưới đây. Nếu bạn đang dùng bộ mã có trong bảng 

này, thì bạn phải dùng các quy định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lường trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 

ISO 2955.83 (đơn vị đo 

lường) với phần mở rộng 

của HL7 

Tham khảo chương 7. 

ANS+ 
Bộ các đơn vị đo lường 

của HL7 

Bộ các đơn vị đo lường của HL7 dựa trên 

ANSI X3.50 - 1986, ISO 2988-83, và các 

đơn vị đo thông thường của Mỹ / xem 

Chương 7. 
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10.6.5.11  AIG-11   Thời lượng   (NM)   00893 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời lượng mà nguồn lực được yêu 

cầu/xếp lịch cho cuộc hẹn này, nếu nó khác tổng thời lượng của cuộc hẹn được 

yêu cầu/xếp lịch. Trường dữ liệu này chỉ cho ứng dụng thấy nguồn lực được yêu 

cầu trong một khoảng thời gian khác với tổng thời lượng của cuộc hẹn đang được 

yêu cầu/đã xếp lịch. Trường dữ liệu thời lượng không có giá trị cho biết rằng 

nguồn lực được yêu cầu từ thời điểm chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu của nó 

(xác định trong hai trường dữ liệu phía trước) cho đến tận cuối cuộc hẹn. Nếu giá 

trị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu không được xác định, thì nguồn lực được yêu 

cầu cho toàn bộ thời lượng của cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này phải là một con số dương, lớn hơn 0. Số âm hoặc số 0 

là vô nghĩa trong ngữ cảnh thời lượng.  

10.6.5.12  AIG-12   AIG-12   Đơn vị thời lượng   (CNE)   00894 

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 số mô tả đơn vị thời gian được 

dùng để biểu diễn giá trị của trường dữ liệu AIG-11-Thời lượng.  Trường dữ liệu 

này nên được gán giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu 

trường dữ liệu này không có giá trị, thì đơn vị giây cơ sở trong ISO (mã là “s”) sẽ 

được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, các Hình 7-6 đến 7-9, để xem danh 

sách các mã đơn vị của ISO + và ANS +.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng được đã 

biết được liệt kê trong bảng sau. Nếu bạn đang dùng bộ mã trong bảng, thì bạn 

phải dùng các quy định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lượng trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ ISO 2955.83 (đơn vị Xem Chương 7. 
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Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

đo lường) với phần mở 

rộng của HL7 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 

Bộ đơn vị đo của HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 

1986, ISO 2988-83, và các đơn vị thông 

thường của Mỹ /xem Chương 7. 

 

10.6.5.13  AIG-13   Mã cho phép thay thế   (CWE)   00895 

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 số cho biết rằng một nguồn lực 

được định danh có thể được ứng dụng xếp lịch thay thế bằng một nguồn lực tương 

đương hay không. Tham khảo Bảng 0279 do Người dùng định nghĩa – Các mã 

cho phép thay thế để xem các mã gợi ý. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó là bắt buộc 

cho tất cả các bản tin yêu cầu. Với các giao dịch tự động gửi và bản tin truy vấn thì 

nó có thuộc tính tùy chọn.  

10.6.5.14  AIG-14   Mã tình trạng xếp lịch   (CWE)   00889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả trạng thái đã yêu 

cầu/đã xếp lịch của nguồn lực hoặc hoạt động đang được xếp lịch, từ góc nhìn của 
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ứng dụng xếp lịch. Tham khảo Bảng 0278 do người dùng định nghĩa – Mã trạng 

thái xếp lịch để tham khảo các giá trị gợi ý. 

Đây là một trường dữ liệu bắt buộc tùy điều kiện. Vì thông tin chứa trong 

trường dữ liệu này chỉ phù hợp trong những giao dịch xuất phát từ ứng dụng xếp 

lịch, nó có thuộc tính bắt buộc cho tất cả các bản tin đó. Nó bao gồm tất cả các 

giao dịch tự động gửi xuất phát từ ứng dụng xếp lịch, cũng như tất cả các bản tin 

hồi đáp xuất phát từ ứng dụng xếp lịch. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn 

cho tất cả các giao dịch xuất phát từ ứng dụng đặt lịch, ứng dụng truy vấn và ứng 

dụng phụ trợ. Khuyến nghị rằng trường dữ liệu này nên được để trống (không có 

giá trị) trong các giao dịch xuất phát từ những ứng dụng không phải là ứng dụng 

xếp lịch.  

10.6.6 AIL - Phân đoạn thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực địa điểm 

Phân đoạn AIL chứa thông tin về những nguồn lực liên quan đến địa điểm 

(phòng họp, phòng mổ, phòng khám, và các địa điểm khác) có thể tham gia vào 

quá trình xếp lịch. Các nguồn lực có trong giao dịch sử dụng phân đoạn này được 

giả định là do một lịch trên ứng dụng xếp lịch kiểm soát. Các nguồn lực không do 

lịch kiểm soát sẽ không được định danh trong yêu cầu xếp lịch có sử dụng phân 

đoạn này. Các nguồn lực địa điểm được định danh bằng phân đoạn cụ thể này do 

các mã hóa riêng của địa điểm được sử dụng bởi tiêu chuẩn HL7.  

HL7 Bảng thuộc tính - AIL – Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực địa điểm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI R   00902 Thiết lập ID - AIL 

2 1..1  ID C  0206 00763 Mã hoạt động của phân đoạn 

3   PL C Y  00903 ID nguồn lực địa điểm 

4   CWE C  0305 00904 Loại địa điểm - AIL 

5   CWE O   00905 Nhóm địa điểm 

6   DTM C   01202 Ngày/thời gian bắt đầu 

7   NM C   00891 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

8   CNE C   00892 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

9   NM O   00893 Thời lượng 

10   CNE O   00894 Đơn vị thời lượng 

11   CWE C  0279 00895 Mã cho phép thay thế 

12   CWE C  0278 00889 Mã trạng thái xếp lịch 
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10.6.6.0 Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn AIL  

10.6.6.1 AIL-1   Thiết lập ID – AIL   (SI)   00902 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số hiệu định danh duy nhất thông 

tin được biểu diễn trong phân đoạn này trong giao dịch nhằm phục vụ các mục 

đích bổ sung, thay đổi hoặc xóa.  

10.6.6.2 AIL-2   Mã hoạt động của phân đoạn   (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hoạt động cần thực hiện khi cập nhật 

hoặc chỉnh sửa thông tin trong phân đoạn từ những giao dịch đã gửi trước đây. 

Tham khảo Bảng 0206 của HL7 – Mã hành động phân đoạn trong Chương 2C, 

Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó có thuộc tính 

bắt buộc cho mọi sự kiện kích hoạt cập nhật hoặc chỉnh sửa.  

10.6.6.3 AIL-3   ID nguồn lực địa điểm   (PL)   00903 

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 con cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tòa nhà  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Định danh địa điểm toàn diện(EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho Địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một định danh mã hóa cho địa điểm 

đang được yêu cầu hoặc đã được xếp lịch cho cuộc hẹn.  Trường dữ liệu này được 

sử dụng để định danh một địa điểm cụ thể đang được yêu cầu, hoặc một địa điểm 

cụ thể đã được xếp lịch cho cuộc hẹn. Nếu chưa biết địa điểm cụ thể nhưng đã biết 
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loại địa điểm, thì dùng giá trị của trường dữ liệu AIL-4-Loại địa điểm-AIL để định 

danh loại địa điểm được yêu cầu hoặc được xếp lịch. Đây là trường dữ liệu có 

thuộc tính tùy điều kiện cho phân đoạn này. Trong các bản tin yêu cầu xếp lịch 

mới, trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu yêu cầu xếp lịch một địa điểm 

cụ thể. Với tất cả các bản tin yêu cầu khác, cần định danh địa điểm cụ thể nếu có 

thông tin (do địa điểm cụ thể đã được yêu cầu ngay từ đầu, hoặc vì ứng dụng xếp 

lịch trả lại định danh mã hóa của một địa điểm cụ thể đã được xếp lịch).  

Trường dữ liệu này được lặp lại để chứa cả định danh cục bộ và định danh 

dùng chung cho toàn lĩnh vực nghiệp vụ.  

Đây là trường dữ liệu bắt buộc cho toàn bộ các giao dịch tự động gửi từ 

ứng dụng xếp lịch. Nó là trường dữ liệu tùy chọn cho tất cả các giao dịch truy vấn. 

10.6.6.4 AIL-4   Loại địa điểm – AIL   (CWE)   00904 

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 loại địa điểm được yêu cầu/xếp 

lịch cho cuộc hẹn này. Với tất cả các bản tin, trường dữ liệu này được thiết lập 

thuộc tính tùy điều kiện nếu một địa điểm cụ thể chưa được định danh trong 

trường dữ liệu AIL-3-ID nguồn lực địa điểm.  Tham khảo Bảng 0305 của HL7 – 

Loại địa điểm cá nhân trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

10.6.6.5 AIL-5   Nhóm địa điểm   (CWE)   00905 

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 định danh nguồn lực được yêu cầu như một 

thành viên của một nhóm được chỉ ra. Nếu trong bản tin yêu cầu xếp lịch (SRM) 

không có yêu cầu một địa điểm cụ thể nào, nhưng có yêu cầu loại địa điểm, thì 

trường dữ liệu AIL-5 Nhóm địa điểm có thể được sử dụng để mô tả thêm tính chất 

của nguồn lực được yêu cầu. 

10.6.6.6 AIL-6   Ngày/thời gian bắt đầu   (DTM)   01202 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian dịch vụ cần cho 

cuộc hẹn. Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng nhận biết rằng dịch vụ được yêu 

cầu cho cuộc hẹn tại thời điểm khác với thời điểm ngày/thời gian bắt đầu của cuộc 

hẹn.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIL-7 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì 

phải cung cấp giá trị cho trường dữ liệu này. Để chỉ rằng không có sự khác biệt 

giữa ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn với ngày/giờ bắt đầu nguồn lực, có thể lặp lại giá 

trị ngày/giờ bắt đầu cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, hoặc định giá trị chênh lệch 

bằng không (0) trong trường dữ liệu AIL-7 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu và 

bất kỳ mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường dữ liệu AIL-8-Đơn vị chênh 

lệch ngày/thời gian bắt đầu. 

10.6.6.7 AIL-7   Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (NM)   00891 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng chênh lệch thời gian mà 

nguồn lực cần cho cuộc hẹn, được biểu diễn bằng số đơn vị thời gian tương quan 

với ngày/giờ bắt đầu theo lịch của cuộc hẹn. Trường dữ liệu này cho ứng dụng biết 

rằng nguồn lực được yêu cầu cho cuộc hẹn tại một thời điểm khác ngày/thời gian 

bắt đầu của cuộc hẹn. Thành phần dữ liệu thứ nhất chứa số lượng thời gian chênh 

lệch. Giá trị chênh lệch bằng 0, hoặc trường không có giá trị, cho biết rằng nguồn 

lực được yêu cầu tại thời điểm ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn.    

Giá trị chênh lệch dương (số không có dấu hoặc dấu dương) cho biết nguồn 

lực được yêu cầu sau thời điểm ngày/thời gian bắt đầu cuộc hẹn. Xác định một giá 

trị chênh lệch âm chỉ rằng nguồn lực được yêu cầu trước ngày/thời gian bắt đầu 

của cuộc hẹn. Giá trị chênh lệch âm được chấp nhận, và các địa điểm triển khai 

cần xác định rõ tác động của giá trị chênh lệch âm lên giá trị ngày/thời gian bắt 

đầu của cuộc hẹn. 
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Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIL-6 Ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì bắt buộc 

phải có giá trị cho trường dữ liệu này. Để chỉ ra rằng không có khác biệt giữa 

ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn với ngày/thời gian bắt đầu của nguồn lực, có 

thể lặp lại giá trị ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, 

hoặc chỉ định giá trị chênh lệch bằng 0 trong trường dữ liệu AIL-7 Chênh lệch 

ngày/thời gian bắt đầu và bất kỳ mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường dữ 

liệu AIL-8 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu. 

10.6.6.8 AIL-8   Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (CNE)   00892 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả các đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn giá trị của trường dữ liệu AIL-7 Chênh lệch ngày/thời gian bắt 

đầu.  Trường dữ liệu này nên có giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và 

Chương 7. Nếu trường dữ liệu không có giá trị, đơn vị cơ sở của ISO là giây (mã 

là “s”) sẽ được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, Các hình 7-6 đến 7-9, để 

xem danh sách các mã đơn vị của ISO+ và ANS+. 

Đây là trường bắt buộc tùy điều kiện. Nếu giá trị của trường dữ liệu AIL-7 

Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu được cung cấp, thì phải cung cấp giá trị cho 

trường dữ liệu này.  

 

10.6.6.9 AIL-9   Thời lượng   (NM)   00893 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian mà nguồn lực được 

yêu cầu/xếp lịch cho cuộc hẹn, nếu nó khác tổng thời lượng của cuộc hẹn được 

yêu cầu/xếp lịch. Trường dữ liệu này chỉ cho ứng dụng thấy rằng nguồn lực được 

yêu cầu cho một khoảng thời gian khác với tổng thời lượng của cuộc hẹn. Nếu thời 

lượng không có giá trị thì có nghĩa nguồn lực được yêu cầu từ thời điểm chênh 

lệch ngày/giờ bắt đầu của nó (xác định trong hai trường dữ liệu phía trước) cho 
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đến tận khi kết thúc cuộc hẹn. Nếu chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu không được 

quy định, thì nguồn lực được yêu cầu cho toàn bộ thời lượng của cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này phải có giá trị dương, khác 0. Một con số âm hoặc bằng 

0 là vô nghĩa trong ngữ cảnh thời lượng. 

10.6.6.10  AIL-10   Đơn vị thời lượng    (CNE)   00894 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả các đơn vị thời gian 

dùng kết hợp với trường dữ liệu AIL-9 Thời lượng.  Trường dữ liệu này nên được 

gán giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu trường dữ liệu 

này không có giá trị, thì đơn vị giây cơ sở trong ISO (mã là “s”) sẽ được giả định 

áp dụng. Tham khảo Chương 7, Các Hình 7-6 đến 7-9, để xem danh sách các mã 

đơn vị của ISO + và ANS +.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng được đã 

biết được liệt kê trong bảng sau. Nếu bạn đang dùng bộ mã trong bảng, thì bạn 

phải dùng các quy định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lượng trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 

ISO 2955.83 (đơn vị 

đo lường) với phần mở 

rộng của HL7 

Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 

Bộ đơn vị đo của HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 

1986, ISO 2988-83, và các đơn vị thông 

thường của Mỹ /xem Chương 7. 
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10.6.6.11  AIL-11   Mã cho phép thay thế   (CWE)   00895 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số chỉ ra rằng địa điểm đã xác 

định có thể được ứng dụng xếp lịch thay thế bằng một địa điểm tương đương hay 

không. Tham khảo Bảng 0279 do người dùng định nghĩa – Mã cho phép thay thế 

trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó có thuộc tính 

bắt buộc đối với mọi bản tin yêu cầu và có thuộc tính tùy chọn đối với tất cả các 

giao dịch tự động gửi và bản tin truy vấn. 

10.6.6.12  AIL-12   Mã trạng thái xếp lịch   (CWE)   00889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả trạng thái đang được 

yêu cầu/đã được xếp lịch của địa điểm, từ góc nhìn của ứng dụng xếp lịch. Tham 

khảo Bảng 0278 do người dùng định nghĩa – Các mã trạng thái xếp lịch trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

Đây là một trường dữ liệu bắt buộc tùy điều kiện. Do thông tin chứa trong 

trường dữ liệu này chỉ phù hợp trong các giao dịch xuất phát từ ứng dụng xếp lịch, 

nó có thuộc tính bắt buộc trong các bản tin như vậy. Điều này bao gồm tất cả các 

giao dịch tự động gửi xuất phát từ ứng dụng xếp lịch, cũng như các bản tin hồi đáp 

xuất phát từ ứng dụng xếp lịch. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn cho tất 

cả các giao dịch xuất phát từ ứng dụng đặt lịch, ứng dụng truy vấn và ứng dụng 
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phụ trợ. Khuyến nghị nên để trường dữ liệu này không có giá trị trong các giao 

dịch xuất phát từ những ứng dụng khác ngoài ứng dụng xếp lịch. 

10.6.7 AIP - Phân đoạn Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực nhân sự  

Phân đoạn AIP chứa thông tin về loại nhân sự cần xếp lịch. Nhân sự bao 

gồm trong một giao dịch sử dụng phân đoạn này được giả định là được kiểm soát 

bởi một lịch trên ứng dụng xếp lịch. Nhân sự không được kiểm soát bởi lịch sẽ 

không được định danh trong các yêu cầu xếp lịch có sử dụng phân đoạn này. Các 

loại nhân sự được mô tả trong đoạn này bao gồm bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế 

nào trong tổ chức được kiểm soát bởi lịch (ví dụ: kỹ thuật viên, bác sĩ, y tá, bác sĩ 

phẫu thuật, bác sĩ gây mê, hoặc y tá gây mê). 

HL7 Bảng thuộc tính – AIP – Thông tin cuộc hẹn – Nguồn lực nhân sự 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI R   00906 ID đặt - AIP 

2 1..1  ID C  0206 00763 Mã hành động của đoạn 

3   XCN C Y  00913 ID nguồn lực nhân sự 

4   CWE C  0182 00907 Loại nguồn lực 

5   CWE O   00899 Nhóm nguồn lực 

6   DTM C   01202 Ngày/thời gian bắt đầu 

7   NM C   00891 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

8   CNE C   00892 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu 

9   NM O   00893 Thời lượng 

10   CNE O   00894 Đơn vị thời lượng 

11   CWE C  0279 00895 Mã cho phép thay thế 

12   CWE C  0278 00889 Mã trạng thái xếp lịch 

10.6.7.0 Định nghĩa các trường dữ liệu của phân đoạn AIP  

10.6.7.1 AIP-1   Thiết lập ID - AIP   (SI)   00906 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số hiệu định danh duy nhất thông 

tin được biểu diễn bởi phân đoạn này trong giao dịch này nhằm phục vụ các mục 

đích bổ sung, thay thế hoặc xóa.  

10.6.7.2 AIP-2   Mã hoạt động của phân đoạn   (ID)   00763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hoạt động cần thực hiện khi cập nhật 

hoặc chỉnh sửa thông tin trong phân đoạn này từ các giao dịch đã gửi trước đó. 
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Tham khảo Bảng 0206 của HL7 – Mã hoạt động phân đoạn trong Chương 2C, 

Các bảng mã, để xem các giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó có thuộc tính 

bắt buộc với mọi sự kiện kích hoạt cập nhật hoặc chỉnh sửa.  

10.6.7.3 AIP-3   ID nguồn lực nhân sự    (XCN)   00913 

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 con cho Họ(FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần 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 con cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần con cho Cơ sở cấp số định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần con cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

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

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

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

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

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Thẩm quyền gán định danh(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc bộ gán định danh (CWE): <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ID và tên của cá nhân được yêu 

cầu hoặc được xếp lịch cho cuộc hẹn. Trường dữ liệu này được sử dụng để định 

danh một cá nhân cụ thể đang được yêu cầu, hoặc một cá nhân cụ thể đã được xếp 

lịch như một nguồn lực cho cuộc hẹn. Nếu chưa biết người cụ thể, nhưng đã biết 

loại nguồn lực, thì giá trị của trường dữ liệu AIP-4 Loại nguồn lực được sử dụng 

để định danh loại nguồn lực nhân sự được yêu cầu hoặc được xếp lịch. Ở mức tối 

thiểu, cần cung cấp số ID để định danh cá nhân cụ thể đang được yêu cầu hoặc cá 

nhân cụ thể đã được xếp lịch. Với các giao dịch trao đổi thông tin trong nội bộ 

doanh nghiệp, trong đó có thể không có số ID chung, thành phần tối thiểu cần có 

để định danh duy nhất một cá nhân có thể được xác định thông qua các trao đổi 

đàm phán riêng tại địa điểm triển khai.  

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện cho phân đoạn 

này. Trong các bản tin yêu cầu xếp lịch mới, trường dữ liệu này có thuộc tính bắt 

buộc nếu yêu cầu đòi hỏi xếp lịch một cá nhân cụ thể. Với tất cả các bản tin yêu 

cầu khác, cần định danh cá nhân cụ thể nếu có đủ thông tin (do cá nhân cụ thể 

được yêu cầu ngay từ đầu, hoặc do ứng dụng xếp lịch trả về số ID của một cá nhân 

cụ thể đã được xếp lịch).  

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc cho mọi giao dịch tự động gửi từ 

ứng dụng xếp lịch. Nó có thuộc tính tùy chọn cho các giao dịch truy vấn. 
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10.6.7.4 AIP-4   Loại nguồn lực   (CWE)   00907 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại nhân sự được yêu cầu/xếp 

lịch cho cuộc hẹn. Với tất cả các bản tin, trường dữ liệu này được thiết lập thuộc 

tính tùy theo điều kiện nếu cá nhân cụ thể không được định danh trong trường dữ 

liệu AIP-3 ID nguồn lực nhân sự.  Tham khảo Bảng 0182 của HL7 – Các loại 

nhân viên trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

10.6.7.5 AIP-5   Nhóm nguồn lực   (CWE)   00899 

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 nguồn lực được yêu cầu như một 

thành viên của nhóm được chỉ ra. Nếu trong Bản tin yêu cầu xếp lịch (SRM), 

nguồn lực cụ thể chưa được yêu cầu mà chỉ có giá trị của trường dữ liệu AIP-4 

Loại nguồn lực được yêu cầu, thì có thể sử dụng trường dữ liệu AIP-5 Nhóm 

nguồn lực để mô tả rõ hơn tính chất của nguồn lực được yêu cầu. 

10.6.7.6 AIP-6   Ngày/thời gian bắt đầu   (DTM)   01202 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian cần dịch vụ cho 

cuộc hẹn. Trường dữ liệu này cho phép ứng dụng nhận biết rằng dịch vụ được yêu 

cầu cho cuộc hẹn tại một thời điểm khác với thời điểm ngày/thời gian bắt đầu của 

cuộc hẹn. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIP-7 Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì 
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trường dữ liệu này bắt buộc phải có giá trị. Để chỉ ra rằng không có sự khác biệt 

giữa ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn với ngày/thời gian bắt đầu của nguồn 

lực, có thể lặp lại giá trị ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn vào trường dữ liệu 

này, hoặc chỉ định giá trị chênh lệch bằng 0 trong trường dữ liệu AIP-7 Chênh lệch 

ngày/thời gian bắt đầu và bất kỳ mã đơn vị thời gian hợp lệ nào trong trường dữ 

liệu AIP-8 Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu. 

10.6.7.7 AIP-7   Chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (NM)   00891 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị chênh lệch thời gian mà nguồn 

lực được yêu cầu cho cuộc hẹn, được biểu diễn bằng số đơn vị thời gian tương 

quan với giá trị ngày/thời gian bắt đầu theo lịch. Trường dữ liệu này chỉ cho ứng 

dụng thấy rằng nguồn lực được yêu cầu cho cuộc hẹn vào thời điểm khác so với 

thời điểm ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn. Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa 

số lượng thời gian chênh lệch. Giá trị chênh lệch bằng 0 hoặc trường dữ liệu 

không có giá trị cho biết rằng nguồn lực được yêu cầu vào thời điểm ngày/thời 

gian bắt đầu của cuộc hẹn. 

Giá trị chênh lệch dương (số không có dấu hoặc số dương) cho biết rằng 

nguồn lực được yêu cầu sau ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn. Chỉ định một giá 

trị âm có nghĩa là nguồn lực được yêu cầu trước ngày/thời gian bắt đầu quy định 

của cuộc hẹn. Các giá trị chênh lệch âm được chấp nhân,và địa điểm triển khai cần 

xác định rõ ràng tác động của giá trị chênh lệch âm lên giá trị ngày/thời gian bắt 

đầu của cuộc hẹn. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nếu giá trị của 

trường dữ liệu AIP-6 Ngày/thời gian bắt đầu không được cung cấp, thì trường dữ 

liệu này bắt buộc phải có giá trị. Để chỉ ra rằng không có sự khác biệt giữa 

ngày/thời gian bắt đầu của cuộc hẹn với ngày/thời gian bắt đầu của nguồn lực, có 

thể lặp lại giá trị ngày/thời gian bắt đầu cuộc hẹn trong trường dữ liệu này, hoặc 

chỉ định giá trị chênh lệch bằng 0 trong trường dữ liệu AIP-7 Chênh lệch ngày/thời 

gian bắt đầu và một mã đơn vị thời gian hợp lệ bất kỳ trong trường dữ liệu AIP-8 

Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu. 
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10.6.7.8 AIP-8   Đơn vị chênh lệch ngày/thời gian bắt đầu   (CNE)   00892 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả đơn vị thời gian 

dùng để biểu diễn giá trị của trường dữ liệu AIP-7 Chênh lệch ngày/thời gian bắt 

đầu. Trường dữ liệu này nên được gán giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 

2 và Chương 7. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì đơn vị giây cơ sở 

trong ISO (mã là “s”) sẽ được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, Các Hình 

7-6 đến 7-9, để xem danh sách các mã đơn vị của ISO + và ANS +.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng được đã 

biết được liệt kê trong bảng sau. Nếu bạn đang dùng bộ mã trong bảng, thì bạn 

phải tuân thủ các quy định.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lượng trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 

ISO 2955.83 (đơn vị 

đo lường) với phần mở 

rộng của HL7 

Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 

Bộ đơn vị đo của HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 

1986, ISO 2988-83, và các đơn vị thông 

thường của Mỹ /xem Chương 7. 

10.6.7.9 AIP-9   Thời lượng   (NM)   00893 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian mà nguồn lực được 

yêu cầu/xếp lịch cho cuộc hẹn, nếu nó khác với giá trị tổng thời lượng của cuộc 

hẹn được yêu cầu/xếp lịch. Trường dữ liệu này chỉ cho ứng dụng thấy rằng nguồn 

lực được yêu cầu cho một khoảng thời gian khác với tổng thời lượng của cuộc 

hẹn. Nếu thời lượng không có giá trị thì có nghĩa nguồn lực được yêu cầu từ thời 

điểm chênh lệch ngày/giờ bắt đầu của nó (xác định trong hai trường dữ liệu phía 

trước) cho đến tận khi kết thúc cuộc hẹn. Nếu giá trị chênh lệch ngày/thời gian bắt 
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đầu không được quy định, thì nguồn lực được yêu cầu cho toàn bộ thời lượng của 

cuộc hẹn.  

Trường dữ liệu này phải có giá trị dương, khác 0. Một con số âm hoặc bằng 

0 là vô nghĩa trong ngữ cảnh thời lượng. 

10.6.7.10  AIP-10   Đơn vị thời lượng    (CNE)   00894 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả các đơn vị thời gian 

được sử dụng cùng giá trị của trường dữ liệu AIP-9 Thời lượng. Trường dữ liệu 

này nên được gán giá trị theo các khuyến nghị trong Chương 2 và Chương 7. Nếu 

trường dữ liệu này không có giá trị, thì đơn vị giây cơ sở trong ISO (mã là “s”) sẽ 

được giả định áp dụng. Tham khảo Chương 7, Các Hình 7-6 đến 7-9, để xem danh 

sách các mã đơn vị của ISO + và ANS +.  

Như trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài áp dụng được đã 

biết được liệt kê trong bảng sau. Nếu bạn đang dùng bộ mã trong bảng, thì bạn 

phải tuân thủ các quy định đó.  

Các hệ thống mã hóa đơn vị đo lượng trích từ Bảng 0396 của HL7  

Hệ thống 

mã hóa 
Mô tả Nhận xét 

ISO+ 

ISO 2955.83 (đơn vị 

đo lường) với phần mở 

rộng của HL7 

Xem Chương 7. 

ANS+ Bộ đơn vị đo của HL7 

Bộ đơn vị đo của HL7 dựa trên ANSI X3.50 - 

1986, ISO 2988-83, và các đơn vị thông 

thường của Mỹ /xem Chương 7. 



Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 111 

Bản cuối February năm  2014. 

10.6.7.11  AIP-11   Mã cho phép thay thế   (CWE)   00895 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã cho biết liệu nguồn lực nhân 

sự được định danh có thể được ứng dụng xếp lịch thay thế bằng một nguồn lực 

nhân sự tương đương hay không. Tham khảo Bảng 0279 do người dùng định 

nghĩa – Mã cho phép thay thế trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các giá trị 

gợi ý. 

Đây là một trường dữ liệu bắt buộc tùy điều kiện. Nó là trường dữ liệu  bắt 

buộc cho mọi bản tin yêu cầu và có thuộc tính tùy chọn cho các giao dịch tự động 

gửi, bản tin truy vấn. 

10.6.7.12  AIP-12   Mã tình trạng xếp lịch   (CWE)   00889 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số mô tả trạng thái đang yêu 

cầu/đã xếp lịch nguồn lực nhân sự từ góc nhìn của ứng dụng xếp lịch. Tham khảo 

Bảng 0278 do người dùng định nghĩa – Các mã trạng thái xếp lịch trong Chương 

2C, Các bảng mã, để xem các giá trị gợi ý. 

Trường dữ liệu này được thiết lập thuộc tính tùy điều kiện. Nó không nên 

có giá trị trong những giao dịch yêu cầu gửi từ ứng dụng đặt lịch đến ứng dụng 

xếp lịch. Nó có thuộc tính bắt buộc trong mọi giao dịch gửi từ ứng dụng xếp lịch 

và có thuộc tính tùy chọn cho các giao dịch truy vấn. 
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Đây là một trường dữ liệu bắt buộc tùy điều kiện. Do thông tin chứa trong 

trường dữ liệu này chỉ phù hợp trong các giao dịch xuất phát từ ứng dụng xếp lịch, 

nó có thuộc tính bắt buộc trong các bản tin như vậy. Điều này bao gồm tất cả các 

giao dịch tự gửi xuất phát từ ứng dụng xếp lịch, cũng như các bản tin hồi đáp xuất 

phát từ ứng dụng xếp lịch. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn cho tất cả 

các giao dịch xuất phát từ ứng dụng đặt lịch, ứng dụng truy vấn và ứng dụng phụ 

trợ. Khuyến nghị nên để trường dữ liệu này không có giá trị (trống, hoặc giá trị 

rỗng) trong các giao dịch xuất phát từ những ứng dụng khác ngoài ứng dụng xếp 

lịch 

10.6.8 APR - Phân đoạn ưu tiên của cuộc hẹn 

Phân đoạn APR chứa các đặc tả kỹ thuật về thông số và mức độ ưu tiên 

dùng để yêu cầu cuộc hẹn trong bản tin SRM. Nó cho phép ứng dụng đặt lịch cung 

cấp các thông số mã hóa và các chỉ số ưu tiên cho ứng dụng xếp lịch, để giúp 

quyết định thời điểm nên xếp lịch cho cuộc hẹn đang được yêu cầu. Phân đoạn 

APR có thể được cung cấp cùng với phân đoạn ARQ hoặc bất kỳ phân đoạn dịch 

vụ và nguồn lực nào (AIG, AIS, AIP, và AIL).  Nếu phân đoạn APR xuất hiện 

cùng với phân đoạn ARQ, các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ được áp dụng 

cho yêu cầu xếp lịch một cách tổng thể. Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với 

bất kỳ phân đoạn dịch vụ và nguồn lực nào, thì các thông số và chỉ số ưu tiên của 

nó sẽ chỉ áp dụng cho dịch vụ hoặc nguồn lực ngay trước nó. 

HL7 Bảng thuộc tính – APR – Ưu tiên cho cuộc hẹn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   SCV O Y 0294 00908 Các tiêu chí lựa chọn thời gian 

2   SCV O Y 0294 00909 Các tiêu chí lựa chọn nguồn lực 

3   SCV O Y 0294 00910 Các tiêu chí lựa chọn địa điểm 

4  5= NM O   00911 Các tiêu chí bố trí khung thời gian 

5   SCV O Y  00912 Các tiêu chí ghi đè xếp lịch 

10.6.8.0  Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn APR 

10.6.8.1  APR-1   Các tiêu chí lựa chọn thời gian   (SCV)   00908 

Các thành phần dữ liệu:  <Parameter Class (CWE)> ^ <Parameter Value (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại thông 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng để truyền đạt các thông số và 

chỉ số ưu tiên đến ứng dụng xếp lịch liên quan đến việc lựa chọn một khung thời 

gian thích hợp cho cuộc hẹn. Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này 

là một mã số định danh thông số hoặc chỉ số ưu tiên được truyền đến ứng dụng 

xếp lịch. Thành phần dữ liệu thứ hai là giá trị dữ liệu thực tế cho thông số đó.   

Ví dụ, nếu ứng dụng xếp lịch cho phép các thông số ưu tiên được gửi đi để 

xác định thời điểm bắt đầu được ưu tiên, thời điểm kết thúc ưu tiên, và những ngày 

trong tuần ưu tiên cho cuộc hẹn, nó có thể định nghĩa các mã lớp thông số và bộ 

dữ liệu hợp lệ dựa trên các mã gợi ý trong Bảng 0294 do người dùng định nghĩa – 

Các mã lớp thông số tiêu chí lựa chọn thời gian trong Chương 2C, Các bảng mã, 

để xem các giá trị gợi ý.  

Với bộ mã phân loại thông số và bộ các giá trị hợp lệ từ Bảng 0294 do 

người dùng định nghĩa – Các mã lớp thông số tiêu chí lựa chọn thời gian, ứng 

dụng đặt lịch có thể chỉ ra thời điểm bắt đầu được ưu tiên vào lúc 8:00 sáng ngày 

Thứ 2, Thứ 4 hoặc Thứ 6 bằng cách ghi đoạn thông tin sau trong trường dữ liệu 

APR-1 Các tiêu chí chọn lựa thời gian: 

...|PREFSTART^0800~MON^OK~WED^OK~FRI^OK~TUE^NO~THU^NO~SAT^NO~SUN^NO|... 

Bộ các chỉ số ưu tiên hợp lệ sẽ được ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp lịch 

xác định trong lúc triển khai kết nối giao tiếp. 

10.6.8.2  APR-2  Các tiêu chí lựa chọn nguồn lực   (SCV)   00909 

Các thành phần dữ liệu:  <Parameter Class (CWE)> ^ <Parameter Value (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại thông 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng để truyền đạt các thông số và 

chỉ số ưu tiên đến ứng dụng xếp lịch về việc lựa chọn một nguồn lực phù hợp cho 

cuộc hẹn. Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là một mã số định 

danh thông số hoặc chỉ số ưu tiên đang được gửi đến ứng dụng xếp lịch. Thành 

phần dữ liệu thứ hai là giá trị dữ liệu thực của thông số đó.  

Tham khảo Mục 10.6.8, "APR - Phân đoạn ưu tiên của cuộc hẹn 

Phân đoạn APR chứa các đặc tả kỹ thuật về thông số và mức độ ưu tiên dùng để 

yêu cầu cuộc hẹn trong bản tin SRM. Nó cho phép ứng dụng đặt lịch cung cấp các 

thông số mã hóa và các chỉ số ưu tiên cho ứng dụng xếp lịch, để giúp quyết định 

thời điểm nên xếp lịch cho cuộc hẹn đang được yêu cầu. Phân đoạn APR có thể 

được cung cấp cùng với phân đoạn ARQ hoặc bất kỳ phân đoạn dịch vụ và nguồn 

lực nào (AIG, AIS, AIP, và AIL).  Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với phân 

đoạn ARQ, các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ được áp dụng cho yêu cầu xếp 

lịch một cách tổng thể. Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với bất kỳ phân đoạn 

dịch vụ và nguồn lực nào, thì các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ chỉ áp dụng 

cho dịch vụ hoặc nguồn lực ngay trước nó. 

HL7 Bảng thuộc tính – APR – Ưu tiên cho cuộc hẹn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   SCV O Y 0294 00908 Các tiêu chí lựa chọn thời gian 

2   SCV O Y 0294 00909 Các tiêu chí lựa chọn nguồn lực 

3   SCV O Y 0294 00910 Các tiêu chí lựa chọn địa điểm 

4  5= NM O   00911 Các tiêu chí bố trí khung thời gian 

5   SCV O Y  00912 Các tiêu chí ghi đè xếp lịch 
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 Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn APR 

," để xem ví dụ minh họa cách cơ chế này hoạt động trong một cổng kết nối 

giao tiếp. 

Bộ các chỉ số ưu tiên hợp lệ cần được ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp 

lịch xác định trong quá trình triển khai cổng kết nối giao tiếp. Tham khảo Bảng 

0294 do người dùng định nghĩa – Các mã phân loại thông số tiêu chí chọn thời 

gian trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các ví dụ gợi ý.  

10.6.8.4  APR-3   Các tiêu chí lựa chọn địa điểm   (SCV)   00910 

Các thành phần dữ liệu:  <Parameter Class (CWE)> ^ <Parameter Value (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại thông 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để truyền đạt các thông số và 

chỉ số ưu tiên đến ứng dụng xếp lịch về việc lựa chọn địa điểm phù hợp cho cuộc 

hẹn. Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là một mã số định danh 

thông số hoặc chỉ số ưu tiên đang được chuyển đến ứng dụng xếp lịch. Thành phần 

dữ liệu thứ hai là giá trị dữ liệu thực của thông số đó.  

Tham khảo Mục 10.6.8, "APR - Phân đoạn ưu tiên của cuộc hẹn 

Phân đoạn APR chứa các đặc tả kỹ thuật về thông số và mức độ ưu tiên dùng để 

yêu cầu cuộc hẹn trong bản tin SRM. Nó cho phép ứng dụng đặt lịch cung cấp các 

thông số mã hóa và các chỉ số ưu tiên cho ứng dụng xếp lịch, để giúp quyết định 

thời điểm nên xếp lịch cho cuộc hẹn đang được yêu cầu. Phân đoạn APR có thể 

được cung cấp cùng với phân đoạn ARQ hoặc bất kỳ phân đoạn dịch vụ và nguồn 

lực nào (AIG, AIS, AIP, và AIL).  Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với phân 

đoạn ARQ, các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ được áp dụng cho yêu cầu xếp 

lịch một cách tổng thể. Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với bất kỳ phân đoạn 

dịch vụ và nguồn lực nào, thì các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ chỉ áp dụng 

cho dịch vụ hoặc nguồn lực ngay trước nó. 
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HL7 Bảng thuộc tính – APR – Ưu tiên cho cuộc hẹn 
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 Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn APR 

," để xem ví dụ minh họa cách cơ chế này hoạt động trong một cổng kết nối 

giao tiếp.  

Bộ các chỉ số ưu tiên hợp lệ cần được ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp 

lịch xác định trong quá trình triển khai cổng kết nối giao tiếp. Tham khảo Bảng 

0294 do người dùng định nghĩa – Các mã phân loại thông số tiêu chí chọn thời 

gian trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các ví dụ gợi ý. 

10.6.8.6  APR-4   Các tiêu chí bố trí khung thời gian   (NM)   00911 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng trong các truy vấn trả về danh 

sách các khung thời gian của cuộc hẹn có thể đặt, hoặc các danh sách khung thời 

gian khác. Nếu ứng dụng xếp lịch cho phép, ứng dụng truy vấn có thể chỉ ra cách 

bố trí các khung thời gian trả về cho ứng dụng truy vấn, trong mối tương quan với 

giá trị ngày/thời gian bắt đầu yêu cầu trong phân đoạn ARQ. Giá trị của trường dữ 

liệu này phải là một số nguyên dương, biểu diễn số phút giữa các thời điểm bắt 

đầu khung thời gian trả về cho truy vấn. 

Ví dụ, nếu có yêu cầu xếp lịch cho một cuộc hẹn dài 1,5 giờ vào một thời 

điểm nào đó giữa thời điểm 9:00 sáng và thời điểm 11:30 sáng, và trường dữ liệu 

APR-4 Các tiêu chí bố trí khung thời gian chứa giá trị bằng 15, thì danh sách các 

khung thời gian trả về sẽ như sau:  

9:00 - 10:30 
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9:15 - 10:45 

9:30 - 11:00 

9:45 - 11:15 

10:00 - 11:30 

10.6.8.7 APR-5   Các tiêu chí ghi đè xếp lịch   (SCV)   00912 

Các thành phần dữ liệu:  <Parameter Class (CWE)> ^ <Parameter Value (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại thông 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để truyền đạt các thông số 

ghi đè cho ứng dụng xếp lịch. Các thông số ghi đè này cho phép ứng dụng đặt lịch 

ghi đè các đặc tính cụ thể của ứng dụng xếp lịch như kiểm tra mâu thuẫn. Giả định 

rằng ứng dụng đặt lịch và ứng dụng xếp lịch sẽ truyền đủ thông tin để xác định 

xem người yêu cầu có được phép ghi đè các tính năng đó không. Chương này 

không cung cấp thông tin về an ninh hoặc việc cấp phép.   

Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là một mã số định danh 

thông số đang được gửi đến ứng dụng xếp lịch. Thành phần dữ liệu thứ hai là giá 

trị dữ liệu thực của thông số đó. 

Tham khảo Mục 10.6.8, "APR - Phân đoạn ưu tiên của cuộc hẹn 

Phân đoạn APR chứa các đặc tả kỹ thuật về thông số và mức độ ưu tiên dùng để 

yêu cầu cuộc hẹn trong bản tin SRM. Nó cho phép ứng dụng đặt lịch cung cấp các 

thông số mã hóa và các chỉ số ưu tiên cho ứng dụng xếp lịch, để giúp quyết định 

thời điểm nên xếp lịch cho cuộc hẹn đang được yêu cầu. Phân đoạn APR có thể 

được cung cấp cùng với phân đoạn ARQ hoặc bất kỳ phân đoạn dịch vụ và nguồn 

lực nào (AIG, AIS, AIP, và AIL).  Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với phân 

đoạn ARQ, các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ được áp dụng cho yêu cầu xếp 

lịch một cách tổng thể. Nếu phân đoạn APR xuất hiện cùng với bất kỳ phân đoạn 
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dịch vụ và nguồn lực nào, thì các thông số và chỉ số ưu tiên của nó sẽ chỉ áp dụng 

cho dịch vụ hoặc nguồn lực ngay trước nó. 

HL7 Bảng thuộc tính – APR – Ưu tiên cho cuộc hẹn 
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 Định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn APR 

," để xem ví dụ minh họa cách cơ chế này hoạt động trong một cổng kết nối 

giao tiếp. 

Bộ các thông số hợp lệ cần được xác định bởi ứng dụng đặt lịch và ứng 

dụng xếp lịch trong quá trình triển khai cổng kết nối giao tiếp. 

10.7 VÍ DỤ GIAO DỊCH 

10.7.1 Yêu cầu và nhận cuộc hẹn mới – Sự kiện S01 

Bệnh nhân đã được khám bởi bác sĩ chăm sóc chính, Bác sỹ Patricia 

Primary, và yêu cầu được một bác sĩ chuyên khoa tim điều trị. PCP yêu cầu một 

cuộc hẹn mới với Bác sỹ Pump tại Văn phòng North Office. Bệnh nhân đã yêu cầu 

xếp lịch cuộc hẹn tại một thời điểm giữa ngày 2/1 và ngày 10/1/2007, từ 8:00 sáng 

đến 5:00 chiều. Văn phòng của Bác sỹ Pump hồi đáp lại yêu cầu này bằng một 

cuộc hẹn tại Văn phòng North Office vào lúc 9:30 sáng ngày 6/1/2007. 



Chương 10: Xếp lịch 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 119 

Bản cuối February năm  2014. 

MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|SPOCARD|EWHIN|200701010800||SRM^S01^SRM_S01|090
849PRIMARY|P|2.8|||AL|AL|||<cr> 

ARQ|19940047^SCH001|||||047^Referral||NORMAL|||199401020800^199401101700||||0
045^Contact^Carrie^S^^^||||3372^Person^Entered||||<cr> 

PID||4875439|484848||Everyman^Adam^A^^| |19401121|M|Alias||2222 Home 
Street^Jay^WA^99021||555-2003|||M|||444-33-3333|||||||||||<cr> 

DG1|001|I9|786.5|CHEST PAINS|200701010730|W|||||||||||||<cr> 

DG1|002|I9|412|OLD MYOCARDIAL INFARCTION|200701010730|W|||||||||||||<cr> 

RGS|001|<cr> 

AIP|001||032^Pump^Patrick|002^CARDIOLOGIST|||||||NO|<cr> 

AIL|001|^NORTH OFFICE|002^CLINIC|||||||YES|<cr> 

 

MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|JONES|EWHIN|200701010802||ACK|021244SPOCARD|P|2.8||
||||<cr> 

MSA|CA|090849JONES||||<cr> 

 

MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|JONES|EWHIN|200701010810||SRR^S01^SRR_S01|0934849S
POCARD|P|2.8|||||||<cr> 

MSA|AA|090849EVERYMAN||||<cr> 

SCH|2007047^SCH001|2007567^SCH100|||||047^Referral|NORMAL||||0045^Contact^Carri
e^C^^^|555-2010|||087^By^Entered^^^^|555-2011||||BOOKED<cr> 

TQ1||||||30^M|200701060930|200701061000||||||<cr> 

PID||4875439|484848||Everyman^Adam^A^^||19401121|M|Alias||2222 Home 
Street^Jay^WA^99021||555-2003|||M|||444-22-3333|||||||||||<cr> 

RGS|001|<cr> 

AIP|001|032^Pump^Patrick|002^CARDIOLOGIST|||||||NO|BOOKED<cr>  

AIL|001|103^NORTH OFFICE|002^CLINIC|||||||NO|BOOKED<cr> 

 

MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|SPOCARD|EWHIN|200701010812||ACK|434532JONES|P|2.8||
||||<cr> 

MSA|CA|0934849SPOCARD||||<cr> 

 

10.7.2 Thông báo tự động gửi về cuộc hẹn đã đổi lịch – Sự kiện S13  

Bệnh nhân yêu cầu Bác sỹ Pump đổi lịch cho cuộc hẹn ngày 6/1. Ứng dụng 

xếp lịch của Bác sỹ Primary (ứng dụng xếp lịch) gửi cho PCP, Bác sỹ Primary, 

một thông báo rằng cuộc hẹn ban đầu đã được đổi lịch, theo sau là một thông báo 

về cuộc hẹn mới vào ngày 9/1, lúc 1:00 chiều. 
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MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|JONES|EWHIN|200701040800||SIU^S13^SIU_S12|021244SP
OCARD|P|2.8|||AL|ER||<cr> 

SCH|2007047^SCH001|2007567^SCH100|||||047^Referral|NORMAL||||0045^Contact^Carri
e^C^^^|555-2010|||087^By^Entered^^^^|555-2011||||BOOKED<cr> 

TQ1||||||30^M|200701091300|200701091330||||||<cr> 

NTE||The patient is going to be on vacation so cannot make previous appointment scheduled 
on January 6.<cr> 

PID||4875439|484848||Everyman^Adam^A^^||19401121|M|Alias||2222 Home 
Street^Jay^WA^99021||555-2003|||M|||444-22-3333|||||||||||<cr> 

RGS|001|<cr> 

AIP|001|032^Pump^Patrick|002^CARDIOLOGIST|||||||NO|BOOKED<cr>  

AIL|001|103^NORTH OFFICE|002^CLINIC|||||||NO|BOOKED<cr> 

 

MSH|^~\&|PRIMARY|EWHIN|SPOCARD|EWHIN|200701010802||ACK|035324PRIMARY|P|2
.8||||||<cr> 

MSA|CA|021244SPOCARD||||<cr> 

 

10.7.3 Yêu cầu và nhận cuộc hẹn mới với khoảng thời gian lặp lại – Sự kiện 

S01  

Bệnh nhân đã được khám bởi bác sĩ chuyên khoa riêng, Bác sỹ Specialize, 

và yêu cầu được nhà vật lý trị liệu điều trị là ông Seth Stretcher. Văn phòng của 

Bác sỹ Specialize yêu cầu một cuộc hẹn với khoảng thời gian một tiếng mỗi ngày 

trong vòng năm ngày tiếp theo. Văn phòng của ông Stretcher hồi đáp yêu cầu bằng 

cuộc hẹn lúc 9:30 sáng từ ngày 20/6 đến ngày 24/6/2007. 

MSH|^~\&|SPECIALIZE|EWHIN|STRETCHER|EWHIN|200706190800||SRM^S01^SRM_S01|
03432SPECIALIZE|P|2.8|||AL|AL||<cr> 

ARQ|20070347^SCH001|||||047^Referral||NORMAL|060|min|200706200930||Q1D|D5|003
35^Specialize^Sara^S^^^MD||||A3423^Person^Entered||||<cr> 

PID||4875439|484848||Everyman^Adam^A^^| |19401121|M|Alias||2222 Home 
Street^Jay^WA^99021||555-2003|||M||444-33-3333||||||||||<cr> 

DG1|001|I9|833.00|Closed dislocation wrist|200706190700|||||||||||||<cr> 

RGS|001|<cr> 

AIP|001|064^STRETCHER^SETH|097^PHYSICAL THERAPIST|||||||NO|<cr>  

AIL|001|103^NORTH OFFICE|002^CLINIC|||||||NO|<cr> 

 

MSH|^~\&|SPECIALIZE|EWHIN|SMITH|EWHIN|200706190802||ACK|546644STRETCHER|P
|2.8||||||<cr> 

MSA|CA|03432SPECIALIZE||||<cr> 
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MSH|^~\&|STRETCHER|EWHIN|SPECIALIZE|EWHIN|200706190810||SRR^S01^SRR_S01|0
654544JONES|P|2.8||||||<cr> 

MSA|AA|03432SSPECIALIZE||||<cr> 

SCH|2007037^SCH001|2007297^SCH100|||||047^Referral|NORMAL|| 
||0335^Contact^Carrie^C^^^||||064^By^Entered|||||BOOKED<cr> 

TQ1|||Q1D||5^D|60^M|200706200930|200706240930||||||<cr> 

PID||4875439|484848||Everyman^Adam^A^^||19401121|M|Alias||2222 Home 
Street^Jay^WA^99021||555-2003|||M|||444-33-3333|||||||||||<cr> 

RGS|001|<cr> 

AIP|001|064^STRETCHER^SETH|097^PHYSICAL THERAPIST|||||||NO|BOOKED<cr>  

AIL|001|103^NORTH OFFICE|002^CLINIC|||||||NO|BOOKED<cr> 

 

MSH|^~\&|SPECIALIZE|EWHIN|STRETCHER|EWHIN|200706190800||ACK|045742SPECIAL
IZE|P|2.8||||||<cr> 

MSA|CA|0654544JONES||||<cr> 

 

10.8 CÁC CÂN NHẮC KHI TRIỂN KHAI 

10.8.1 Quan hệ logic giữa các phân đoạn nguồn lực và dịch vụ 

Chương này hàm chỉ rằng mối quan hệ giữa các phân đoạn cụ thể về nguồn 

lực và dịch vụ lặp đi lặp lại là quan hệ logic “AND”. Nói cách khác, nếu có nhiều 

hơn một phân đoạn AIP được gửi đi trong một giao dịch, thì theo logic có thể giả 

định là cả hai nguồn lực nhân sự được chỉ định đều được yêu cầu cho cuộc hẹn. 

Hiện nay, không có cách nào để thể hiện quan hệ “OR” giữa các đoạn nguồn lực 

và dịch vụ. Có thể chỉ định một loại nguồn lực và cũng đạt được hiệu quả tương tự 

(nhưng không tương đương).   

10.8.2 Nhiều ứng dụng đặt lịch 

Khi thực hiện các giao dịch được định nghĩa trong chương này với nhiều 

ứng dụng đặt lịch, bạn phải cân nhắc các vấn đề trong tình huống có nhiều hơn 

một ứng dụng đặt lịch cùng yêu cầu đặt, giữ, khóa, hoặc giữ chỗ cùng một khung 

thời gian hoặc một nhóm khung thời gian trên cùng một lịch cụ thể.  

Trong chương này, chúng tôi không cố gắng xác định quyền sở hữu thuộc 

tính (ví dụ dựa trên các vai trò ứng dụng). Quyền sở hữu là quyền tạo hoặc cập 

nhật nội dung thuộc tính. Nếu hai hoặc nhiều ứng dụng cùng đồng thời cập nhật 

một (hoặc nhiều) thuộc tính, có thể xảy ra xung đột cập nhật nghiêm trọng, gây 
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hỏng dữ liệu, trừ khi giữa các ứng dụng có các cơ chế mạnh để chiếm giữ và khóa 

các thuộc tính đó. Trong chương này chúng tôi không cố gắng giải quyết các vấn 

đề về sở hữu dữ liệu hoặc xác định các cơ chế chiếm giữ và khóa thuộc tính. 

Chương này giả định rằng các ứng dụng đặt lịch và xếp lịch đã có các cơ 

chế như vậy, do đó giải quyết được mọi vấn đề về tranh chấp và xung đột ở mức 

độ ứng dụng. Ngoài ra, nếu các cơ chế đó chưa được triển khai bởi các ứng dụng, 

thì chương này giả định rằng các giải pháp về thủ tục đã được tổ chức cung cấp 

dịch vụ y tế triển khai để giải quyết các vấn đề về tranh chấp và xung đột. 

10.9 CÁC VẤN ĐỀ TÔN ĐỌNG 

Không có. 
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