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12.2 GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN 

Nhóm công tác về mảng Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân1 đã thiết kế các bản tin 

sau đây để hỗ trợ việc trao đổi các bản ghi định hướng vấn đề, bao gồm thông tin về các 

vấn đề y tế, mục tiêu, và lộ trình điều trị giữa các hệ thống máy tính. Mục đích của 

chương này là mô tả các bản tin y tế (chăm sóc sức khỏe) cần được trao đổi giữa các ứng 

dụng y khoa về một bệnh nhân cụ thể. Các giao dịch bản tin có thể được thực hiện theo 

gói (nhóm bản tin/khối các bản tin) hoặc theo phương thức trực tuyến. Như đã bàn luận 

trong Chương 2, có thể ghép nhóm nhiều giao dịch trao đổi thông tin và gửi chúng qua lại 

giữa các ứng dụng bằng cách sử dụng một phương tiện truyền tập tin dữ liệu hoặc qua 

đường kết nối mạng trực tiếp.  

Chương này xác định các giao dịch truyền tin được thực hiện ở lớp OSI thứ 7, tức 

là các bản tin vắn tắt. Các bản tin ví dụ trình bày trong chương này được xây dựng bằng 

cách sử dụng Các quy tắc mã hóa HL7.  

Chương này mô tả phân đoạn Quan hệ lâm sàng cho phép thể hiện các mối quan 

hệ được thực thi trong môi trường thực tế giữa các yếu tố thông tin cả ở bên trong và bên 

ngoài bản tin nếu ứng dụng có thể nhận diện (xác định) được.   

                                                           
1 Dù không phải là thuật ngữ lý tưởng nhất, từ “bệnh nhân” được sử dụng ở đây để chỉ toàn bộ các cá nhân được chăm sóc y tế trong nhiều 

bối cảnh khác nhau bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, chăm sóc y tế cấp tính, chăm sóc sức khỏe tại phòng khám, chăm sóc sức khỏe dài 

hạn, chăm sóc sức khỏe tại nơi cư trú, chăm sóc y tế tại nhà, chăm sóc sức khỏe tại văn phòng, tại trường học và trong cộng đồng.  
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12.2.1 Bảng chú giải thuật ngữ 

Các định nghĩa thuật ngữ chính sau đây được sử dụng xuyên suốt chương này:  

 

12.2.1.1 Goal - Mục tiêu: 

Mục tiêu là mục đích cần đạt được nhờ tác động của một chuỗi các hành động can 

thiệp y tế áp dụng cho một cá nhân. Có thể đặt ra nhiều mục tiêu trong nhiều lĩnh 

vực khác nhau của hệ thống y tế, bao gồm các mục tiêu về giáo dục, thay đổi hành 

vi và lâm sàng như giảm sự khó chịu, cải thiện tuần hoàn. Các mục tiêu được lưu 

hồ sơ bởi nhiều chuyên gia y tế khác nhau như bác sĩ, y tá, bác sĩ trị liệu hô hấp và 

các chuyên gia trị liệu khác. Mục tiêu được xác định khi bệnh nhân đến thăm 

khám và có thể áp dụng cho một hoặc trải dài qua nhiều lần thăm khám, hoặc 

nhiều giai đoạn chăm sóc y tế.   

 

12.2.1.2 Problem - Vấn đề: 

Vấn đề của một cá nhân cụ thể có thể được mô tả bằng các hệ thống mã hóa chẩn 

đoán chính thống (ví dụ như DRGs, NANDA Nursing Diagnosis – Các chẩn đoán 

điều dưỡng, ICD9, DSM, v.v.) hoặc bằng các hình thức mô tả chuyên ngành khác 

cho các vấn đề về sức khỏe tác động đến cá nhân. Vấn đề có thể có bản chất ngắn 

hoặc dài hạn, mạn tính hoặc cấp tính, và có tình trạng. Trong một bản ghi kéo dài 

theo thời gian, tất cả các vấn đề đều có thể mang tính quan trọng trong toàn bộ quá 

trình chăm sóc lâu dài cho cá nhân, và có thể thay đổi tình trạng lặp đi lặp lại 

nhiều lần. Vấn đề được xác định khi bệnh nhân đến thăm khám, và có thể kéo dài 

trong nhiều lần thăm khám hoặc nhiều giai đoạn chăm sóc y tế.  

 

12.2.1.3 Role - Vai trò: 

Vai trò đề cập đến chức năng hay trách nhiệm được đảm nhiệm bởi một người 

trong bối cảnh một sự kiện y tế. Thông tin về vai trò ghi lại sự liên đới của một 

người với một hoạt động chăm sóc sức khỏe đã được nhận biết. Ví dụ như người 

cung cấp dịch vụ chăm sóc chính, nhân viên viết báo cáo y tế,  người thẩm định, 

và bác sĩ tư vấn.  

 

12.2.1.4 Clinical Pathway - Lộ trình điều trị:  

Lộ trình điều trị là một kế hoạch chăm sóc chuẩn hóa mà theo đó có thể xác định 

được sự tiến triển của sức khỏe. Lộ trình điều trị được áp dụng dựa trên kết quả 

đánh giá bệnh nhân. Lộ trình điều trị cho biết thời gian chính xác của tất cả các 

hoạt động chăm sóc bệnh nhân chính dự kiến áp dụng để đạt được các kết quả tiêu 

chuẩn mong đợi trong các khung thời gian đã được ấn định. Một lộ trình điều trị 

bao gồm việc ghi lại vấn đề, các kết quả/mục tiêu mong muốn, và các can 

thiệp/chỉ định y khoa.  
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12.2.1.5 Variance - Sự thay đổi:  

Sự thay đổi là những điểm khác biệt được ghi lại, có thể mang tính tích cực hoặc 

tiêu cực, so với một tiêu chuẩn đã được xác định trước. Những điểm sai khác được 

ghi chép lại so với các kết quả, chỉ định hoặc tiến triển của bệnh nhân nói chung 

được dự kiến.  

12.2.2 Mô tả kịch bản 

12.2.2.1 Tiếp nhận trước hoặc tiếp nhận bệnh nhân 

Một văn phòng bác sĩ đang lên lịch cho một bệnh nhân nhập viện. Chẩn đoán nhập 

viện/danh sách các vấn đề và thông tin nhập viện được hệ thống thông tin điện tử của bác 

sĩ gửi tới hệ thống Quản trị bệnh nhân và bệnh án theo thời gian của bệnh viện. Sự kiện 

kích hoạt xác định bản tin như một sự kiện “thêm vấn đề” hoặc cập nhật thông tin y tế 

của bệnh nhân vào hệ thống Quản trị bệnh nhân và bệnh án điện tử.   

12.2.2.2 Tư vấn 

Yêu cầu tư vấn được đặt ra cho một cá nhân. Hệ thống thông tin tạo ra yêu cầu tư 

vấn kích hoạt một bản tin tự gửi chứa danh sách vấn đề/chẩn đoán và gửi đến tổ chức tư 

vấn. Thông tin về các mục tiêu và các loại vai trò khác nhau cũng được gửi cùng. Sự kiện 

kích hoạt nhận diện/xác định bản tin như một bản ghi không thay đổi.  

12.2.2.3 Nạp/Tải kho dữ liệu lâm sàng 

Thông tin từ các điểm chăm sóc, hệ thống quản lý hoạt động y tế hoặc các hệ 

thống phụ trợ liên quan đến việc tạo mới hoặc cập nhật lộ trình điều trị, vấn đề, chẩn 

đoán, hoặc mục tiêu được trao đổi với kho dữ liệu y khoa. Các sự kiện kích hoạt bản tin 

từ các hệ thống cấp khoa/phòng có thể chỉ báo/cho biết rõ việc thêm, sửa, xóa hoặc cập 

nhật các bản ghi được duy trì trong kho dữ liệu y khoa.  

 

12.2.2.4 Trao đổi thông tin về lộ trình điều trị và kế hoạch chăm sóc nhiều chuyên khoa  

Lộ trình điều trị được trao đổi giữa các hệ thống Đảm bảo chất lượng, Hệ thống 

điểm chăm sóc, Cơ sở dữ liệu nghiên cứu, và hệ thống Nhập chỉ định y khoa. Một hệ 

thống thông tin tại điểm chăm sóc kích hoạt sự liên kết giữa một vấn đề và một tập hợp 

các can thiệp đã được sắp xếp theo trình tự do hệ thống nhập chỉ định y khoa khởi tạo.   

 

12.2.3 Sự kiện kích hoạt 

Sự kiện kích hoạt khởi tạo các bản tin về mục tiêu, vấn đề và lộ trình điều trị. Mỗi 

sự kiện kích hoạt được ghi lại dưới đây, cùng với dạng trao đổi bản tin thích hợp. Đây là 

các sự kiện kích hoạt ở mức độ bản tin, chúng được gia tăng bởi các trường dữ liệu chứa 

mã hành động trong các phân đoạn lộ trình, vấn đề và mục tiêu mô tả dưới đây. Mã hành 

động là những trường dữ liệu bắt buộc trong các phân đoạn bản tin chăm sóc bệnh nhân 

(tham khảo Chương 2 để có thêm thông tin chi tiết về những vấn đề trong triển khai). 
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Người triển khai cần áp dụng các vấn đề logic hợp lý trong quá trình xây dựng bản tin (ví 

dụ, logic cho thấy rằng một sự kiện kích hoạt “thêm vào” không nên chứa các phân đoạn 

tin với mã hành động “xóa”).  

Để điều tiết các sự kiện ở mức độ cao này, các sự kiện chăm sóc bệnh nhân sau 

đây được cung cấp trong Bảng HL7 0003 – Loại sự kiện. Các sự kiện bổ sung được 

thuyết minh trong trường dữ liệu MSH-9 Loại bản tin và được sử dụng bởi các bản tin về 

lộ trình điều trị, vấn đề, mục tiêu. Trường dữ liệu MSH-9 Loại bản tin chứa thông tin về 

loại bản tin và sự kiện kích hoạt của bản tin.  

 

12.2.4 Việc sử dụng các Mã hành động  

Trước Phiên bản 2.3 của Tiêu chuẩn này, tất cả các phân đoạn lặp lại đều phải 

được gửi đi trong một bản tin cập nhật, vì không có phương thức nào khác để chỉ ra phân 

đoạn nào thay đổi và phân đoạn nào không thay đổi. Trong phương thức lưu nhanh 

(snapshot) này, tất cả các phân đoạn lặp lại phải được gửi đi cùng với mọi bản tin theo 

sau trong một chuỗi các bản tin.  

Để giảm số lượng các phân đoạn lặp lại, có thể sử dụng các mã hành động. Các 

Mã hành động (ví dụ, mã kiểm soát Chỉ định và mã tình trạng kết quả) có thể được lồng 

(nhúng) vào trong các phân đoạn lặp lại và được sử dụng bởi các bởi các bộ phân tích và 

kiểm tra tính hợp lệ phức tạp của ứng dụng để giảm bớt số lượng lặp lại yêu cầu cho một 

bản ghi hoàn chỉnh.  

Trong bất kỳ sự kiện nào, với các hệ thống sử dụng Phiên bản 2.3 hoặc cao hơn, 

nếu một phân đoạn lặp lại cụ thể có thể được cập nhật bằng bất kỳ phương thức nào trong 

hai phương thức sau, các bên liên quan sẽ xác định bằng việc thỏa thuận cho từng địa 

điểm triển khai về cổng kết nối trao đổi sẽ sử dụng phương thức lưu nhanh (snapshot) 

hay phương thức mã hành động/định danh đơn nhất.  

Phần ngay dưới đây mô tả các mã hành động có giá trị được sử dụng trong các 

phân đoạn bản tin khởi phát trong chương này.  

a) AD (ADD - THÊM) – Đối tượng được xác định trong phân đoạn bản tin nên 

được bổ sung vào tập hợp các đối tượng được liên kết với đối tượng ngay trước 

trong cấu trúc thứ bậc của bản tin (tức là, một mục tiêu ở dưới một vấn đề được 

liên kết ngầm với vấn đề. Nếu đã có sẵn các mục tiêu, sự có mặt của phân đoạn 

bản tin chỉ ra việc bổ sung thêm một liên kết mới giữa mục tiêu và vấn đề đó).  

b) CO (CORRECT - SỬA) – Các thuộc tính của đối tượng chứa trong phân 

đoạn bản tin đã được chỉnh sửa chính xác. Đây không phải là thông tin cập 

nhật, mà là thông tin được gửi đi ban đầu sau đó được phát hiện là có sai sót. 

Các thuộc tính cũ nên được thay thế.  

c) UP (UPDATE - CẬP NHẬT) – Các thuộc tính của đối tượng chứa trong phân 

đoạn bản tin là bản cập nhật của thông tin đã được gửi đi trước đó. Thông tin 

trước đó là thông tin đúng trong khoảng thời gian nó được gửi đi.  
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d) DE (DELETE - XÓA) – Đối tượng này cần được xóa bỏ khỏi tập hợp các đối 

tượng được liên kết với đối tượng trước đó trong thứ bậc bản tin. Ví dụ như 

một vai trò được xóa bỏ khỏi một tập hợp các vai trò chứa trong đối tượng Mục 

tiêu. Xóa bỏ hàm chỉ liên kết ban đầu bị sai.  

e) LI (LINK - LIÊN KẾT) -  Mã hành động này chỉ ra rằng đối tượng chứa 

trong phân đoạn bản tin cần được liên kết theo quan hệ phụ thuộc với đối 

tượng ngay trước trong trật tự thứ bậc. Nó được sử dụng để chỉ ra mối quan hệ 

và không nên chứa thêm thông tin nào ngoài các thuộc tính cần thiết dành cho 

việc định danh cụ thể.  

f) UN (UNLINK - HỦY LIÊN KẾT) – Đây là yêu cầu gỡ bỏ đối tượng khỏi tập 

hợp các đối tượng có liên kết với nhau. Ví dụ như xóa bỏ quan hệ giữa một vấn 

đề và một mục tiêu. Hủy liên kết hàm chỉ rằng liên kết ban đầu là đúng, nhưng 

do sự thay đổi trong vòng thời gian nên mối liên kết đang hoạt động không còn 

phù hợp nữa.  

g) UC (UNCHANGED - KHÔNG THAY ĐỔI) – Mã này chỉ ra rằng phân đoạn 

bản tin được đưa vào để nhận diện tập hợp có thứ bậc. Nó không chứa bất kỳ 

dữ liệu thay đổi hay bổ sung nào. Mục đích của nó là cho phép xác định tập 

hợp mà các phân đoạn bản tin sau đó thuộc về cấu trúc bản tin. Ví dụ như việc 

chỉnh sửa thông tin về vai trò đòi hỏi phải nhận diện được đúng phân đoạn bản 

tin mục tiêu trước đó.  

 

12.2.4.1 Các ví dụ về phương thức sử dụng mã hành động 

Một danh sách các vấn đề và mục tiêu tương ứng được tạo ra trong hệ thống Điểm 

chăm sóc. Giao dịch này được truyền đến interface engine (ứng dụng đảm nhận vai trò 

kiểm tra và phân tích cú pháp, chuyển đổi kiểu dữ liệu, …, cổng kết nối và giao tiếp giữa 

các hệ thống thông tin), interface engine này xác định những hệ thống nào trong tổ chức 

cần thông tin về sự kiện và sau đó chuyển bản tin đến một hệ thống thông tin thích hợp. 

Mỗi phân đoạn bản tin có trong bản tin gốc chứa Mã hành động THÊM (ADD) để báo 

hiệu là một trường hợp bản tin gốc.  

a) Khi kiểm tra lại sau đó, người ta thấy rằng một phân đoạn vai trò đã chỉ định 

sai người làm thư ký ghi báo cáo y tế cho một vấn đề. Sau khi thay đổi thông 

tin trong hệ thống gốc (hệ thống khởi tạo), một bản tin mới được gửi đi để 

đồng bộ hóa. Bản tin bao gồm các phân đoạn PRB gốc với trường dữ liệu  

PRB-1-Mã hành động KHÔNG THAY ĐỔI (UNCHANGED) (để định 

danh vấn đề có vai trò bị thay đổi). Mã này chỉ cho biết rằng phân đoạn bản 

tin được bao gồm để nhận biết liên kết thứ bậc và không có thông tin nào 

trong đó bị thay đổi. Phân đoạn vai trò kèm theo sẽ chứa vai trò thư ký viết 

báo cáo y khoa trong trường dữ liệu ROL-3-Vai trò, tên người đúng trong 

trường dữ liệu ROL-4-Người giữ vai trò, và giá trị mã để SỬA CHÍNH XÁC 

(CORRECT) trong trường dữ liệu ROL-2-Mã hành động.  
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b)   Sau đó người ta xác định rằng phải thêm một mục tiêu mới cho một vấn đề 

cụ thể, và rằng một mục tiêu đã có hiện nay đang hỗ trợ một vấn đề khác nên 

được liên kết với vấn đề cụ thể này. Bản tin sẽ được xây dựng với phân đoạn 

vấn đề (PRB) để định danh (giá trị cho trường dữ liệu PRB-1-Mã hành động 

là KHÔNG THAY ĐỔI (UNCHANGED)). Phân đoạn mục tiêu (GOL) 

dành cho mục tiêu bổ sung sẽ bao gồm trường dữ liệu GOL-1-Mã hành động 

để THÊM (ADD). Các mục tiêu đã có sẵn trong danh sách vấn đề cần được 

liên kết cùng với vấn đề này sẽ cần được chứa trong các phân đoạn GOL bổ 

sung với trường dữ liệu GOL-1-Mã hành động với giá trị LIÊN KẾT 

(LINK). 

 

Khi dữ liệu liên quan đến một Chẩn đoán/Vấn đề hay một Mục tiêu đã được 

trao đổi với các hệ thống khác, sẽ có những dịp có thể phải sửa đổi các dữ 

liệu này.  

c)   Các chẩn đoán/vấn đề mới phải được bổ sung vào danh sách của một cá 

nhân. Bản tin Vấn đề được gửi cùng với ID thực thể Vấn đề tương ứng. Tất 

cả (các) phân đoạn PRB chứa trong bản tin mà có chứa giá trị THÊM (ADD) 

trong trường dữ liệu PRB-1-Mã hành động được xử lý như thông tin bổ sung 

thêm vào danh sách các vấn đề của cá nhân.  

d)   Các mục tiêu mới được bổ sung vào bản ghi của cá nhân. Bản tin Mục tiêu 

được gửi đi với các phân đoạn GOL chỉ rõ giá trị THÊM (ADD) của trường 

dữ liệu GOL-1-Mã hành động trong mỗi lần xuất hiện phân đoạn bản tin này.  

e)  Thay đổi các thuộc tính của một mục tiêu. Ví dụ như thay đổi ngày dự kiến 

đạt mục tiêu, thay đổi tình trạng vòng đời để phản ánh đã hoàn thành mục 

tiêu thành công, vv. Bản tin Mục tiêu được gửi đi cùng với trường dữ liệu 

GOL-4-ID thực thể Mục tiêu tương ứng. Các phân đoạn GOL của bản tin 

Mục tiêu sẽ chứa giá trị CẬP NHẬT (UPDATE) trong trường dữ liệu GOL-

1-Mã hành động.   

f)  Một mục tiêu mới được gắn với một vấn đề đã có trong kho dữ liệu (ví dụ, 

mục tiêu “đào tạo về bệnh tiểu đường” cho một cá nhân được chẩn đoán là 

“bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin”). Một bản tin vấn đề sẽ được gửi đi với 

phân đoạn PRB chứa trường dữ liệu PRB-4-ID thực thể Vấn đề cho vấn đề 

bệnh tiểu đường, và với giá trị KHÔNG THAY ĐỔI (UNCHANGED) 

trong trường dữ liệu PRB-1-Mã hành động. Phân đoạn GOL được gửi kèm 

theo dành cho mục tiêu giáo dục sẽ đi kèm bản tin và chứa giá trị THÊM 

(ADD) trong trường dữ liệu GOL-1-Mã hành động của nó.    

g)   Một chẩn đoán/vấn đề mới được gắn cùng với một mục tiêu (ví dụ, Mục tiêu 

là “cho bệnh nhân ra viện với làn da khỏe mạnh”. Vấn đề ban đầu là “da bị lở 

loét do tình trạng nằm bất động,” và vấn đề mới là “có khả năng da bị lở loét 

do vết thương bị rỉ nước/dịch”). Một bản tin Mục tiêu sẽ được gửi đi cùng 

phân đoạn GOL, bao gồm trường dữ liệu GOL-4-ID thực thể Mục tiêu dành 
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cho mục tiêu ra viện, và chứa giá trị KHÔNG THAY ĐỔI (UNCHANGED) 

trong trường dữ liệu GOL-1-Mã hành động. Phân đoạn PRB đính kèm xác 

định vấn đề mới “khả năng da bị lở loét do vết thương rỉ nước” sẽ được gửi 

cùng bản tin này và chứa giá trị THÊM (ADD) trong trường dữ liệu PRB-1-

Mã hành động.  

Lưu ý: Nếu có yêu cầu sửa chữa thông tin chứa trong một phân đoạn và hủy liên kết 

cùng vấn đề/mục tiêu đó, cần phải gửi hai phân đoạn (một phân đoạn để yêu cầu chỉnh 

sửa và một phân đoạn để yêu cầu hủy liên kết)  

12.2.5 Các quy tắc xây dựng bản tin 

Ý nghĩa về mặt ngữ nghĩa của một bản tin được truyền tải trong bản tin thông qua 

cách sử dụng các sự kiện kích hoạt, mối liên kết ngầm theo thứ bậc của các phân đoạn, và 

các mã hành động của các phân đoạn. Mỗi yếu tố trên đều có một phạm vi nhất định 

trong bản tin. Sự kiện của bản tin chứa trong trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin có phạm 

vi và ảnh hưởng đến toàn thể bản tin. Liên kết thứ bậc của phân đoạn có phạm vi bao 

gồm chính bản thân phân đoạn đó và mối quan hệ của nó với phần tử cấp trên (mối quan 

hệ cha-con) của nó. Phạm vi của mã hành động trong mỗi phân đoạn thì chỉ ảnh hưởng 

đến bản thân phân đoạn đó. Nó cũng có thể xác định hành động liên kết hoặc hủy liên kết 

trong cấu trúc thứ bậc.  

 

12.2.5.1 Quy tắc 1 

Sự kiện kích hoạt xác định hành động ở cấp đầu tiên trong trật tự thứ bậc, và 

không được đối lập với các liên kết thứ bậc hay các mã hành động cấp phân đoạn. Do đó, 

một sự kiện PC1 (thêm vấn đề) chỉ nên chứa các phân đoạn vấn đề, mục tiêu và vai trò có 

chứa mã hành động THÊM (ADD).  

Hình 12-1.  Bảng các loại sự kiện kích hoạt và mã hành động được phép  

Loại sự kiện kích 

hoạt 

Mã hành động được phép 

xxx-Add (Thêm) Mã hành động ở cấp cao nhất phải là THÊM (ADD) 

Mã hành động ở các phân đoạn phụ thuộc phải là THÊM 

(ADD) (hoặc NW cho các phân đoạn Chỉ định) 

xxx-Update (Cập 

nhật) 

Mã hành động cấp cao nhất phải là CORRECT (CHỈNH 

SỬA), UPDATE (CẬP NHẬT), hoặc UNCHANGED 

(KHÔNG THAY ĐỔI) 

Mã hành động của các phân đoạn phụ thuộc – Bất kỳ mã nào 

cũng được chấp nhận cho các cấp có thứ bậc thấp hơn  

xxx-Delete (Xóa) Mã hành động cấp cao nhất phải là DELETE (XÓA) 

Mã hành động của các phân đoạn phụ thuộc phải là DELETE 

(XÓA) 
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12.2.5.2 Quy tắc 2 

Trong trường hợp sử dụng các mã hành động của phân đoạn là LINK (LIÊN KẾT) 

và UNLINK (HỦY LIÊN KẾT), chỉ những trường dữ liệu được sử dụng để định nghĩa 

một thực thể đơn nhất của đối tượng được sử dụng. Không thể sử dụng hành động này để 

gửi đi các thay đổi và cập nhật cho các trường dữ liệu khác của phân đoạn đó.  

 

12.2.5.3 Quy tắc 3 

Trong các phân đoạn phụ thuộc, ADD (THÊM) là mã hành động được sử dụng để 

thiết lập quan hệ ban đầu giữa đối tượng cha - đối tượng con. Hệ thống tiếp nhận phải có 

khả năng xử lý nhiều phần thêm vào trên cùng một đối tượng. Ví dụ như một Danh sách 

vấn đề gồm ba (3) vấn đề được gửi đi. Gắn kèm theo các vấn đề này là ba (3) mục tiêu. 

Vấn đề A có Mục tiêu 1 và 2 đính kèm. Vấn đề B cũng có Mục tiêu 2 và một Mục tiêu 3 

mới gắn kèm. Tất cả các mục tiêu này đều phải có mã hành động ADD (THÊM) trong 

phân đoạn, và trong trường hợp Vấn đề B được gửi đi cùng với Mục tiêu 2 và 3, Mục tiêu 

2 đã được chuyển đi trước đó cùng với Vấn đề A. Cấu trúc bản tin sẽ được trình bày như 

sau:  

MSH... 

PID... 

   PRB  (Vấn đề A) 

    GOL  (Mục tiêu 1) 

    GOL  (Mục tiêu 2) 

   PRB  (Vấn đề B) 

    GOL  (Mục tiêu 2) 

    GOL  (Mục tiêu 3) 

   PRB  (Vấn đề C)      (Không có mục tiêu đính kèm) 

Trong trường hợp có hai (hoặc nhiều hơn) các thực thể của cùng một phân đoạn 

vấn đề hoặc phân đoạn mục tiêu xuất hiện trong cùng một bản tin, thì các phân đoạn đó 

phải có giá trị giống hệt nhau trong tất cả các trường dữ liệu.  

12.2.5.4 Quy tắc 4 

Cần ghi nhớ rằng HL7 chỉ chấp nhận bản tin lỗi ở cấp độ bản tin. Do đó, nếu hệ 

thống tiếp nhận không thể xử lý một phân đoạn, thì toàn bộ bản tin sẽ bị xem hoặc đánh 

giá là bản tin lỗi (xem Chương 2).  

12.2.5.5 Quy tắc 5 

Các bản tin Vấn đề, Mục tiêu hay Lộ trình điều trị có tích hợp các phân đoạn chỉ 

định giống như một phương thức thiết lập các liên kết nhân quả. Do đó các liên kết hay 

quan hệ giữa các chỉ định, vấn đề, mục tiêu và lộ trình điều trị có thể được thể hiện trong 

các bản tin Chăm sóc bệnh nhân.  
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Các chỉ định có trong bản tin Chăm sóc bệnh nhân được sử dụng duy nhất cho 

mục đích liên kết. Việc khởi tạo và thay đổi trạng thái cho các chỉ định được thực hiện 

bằng cách sử dụng các bản tin dành riêng đã được định nghĩa trong Chương Nhập chỉ 

định.  

12.2.5.6 Quy tắc 6 

Các phân đoạn bản tin về chỉ định được gửi đi cùng với các phân đoạn Vấn đề và 

Mục tiêu nhằm thiết lập liên kết giữa chúng, chứ KHÔNG truyền tải được các chỉ định 

mới hay những thay đổi của các chỉ định đó. Để phục vụ mục đích của các bản tin này, 

một mã LI (liên kết) và UL (hủy liên kết) đã được bổ sung vào Bảng HL7 0119 – Các Mã 

kiểm soát chỉ định.   

12.3 ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN 

Các ứng dụng có thể có các định hướng khác nhau để thể hiện trật tự thứ bậc vấn 

đề và mục tiêu. Ví dụ, quan hệ cha/con có thể tương ứng với quan hệ giữa vấn đề với 

mục tiêu, hoặc giữa mục tiêu với vấn đề. Để điều hòa hoặc điều chỉnh các định hướng 

khác biệt này, bản tin Vấn đề cho phép thể hiện các mục tiêu phụ thuộc về mặt chức năng 

vào một vấn đề, và bản tin Mục tiêu cho phép thể hiện các vấn đề phụ thuộc về mặt chức 

năng vào một mục tiêu.  

Do các phân đoạn chung như Sai khác (VAR) và Lưu ý (NTE) xuất hiện nhiều lần, 

chúng tôi đã chọn phương thức mở rộng các định nghĩa của phân đoạn trên các sơ đồ bản 

tin để xác định rõ ràng các mối quan hệ có thứ bậc. Các ví dụ minh họa là “Sai khác 

(Mục tiêu)” và “Sai khác (Vai trò)”. Chúng không hàm chỉ các phân đoạn duy nhất, mà 

để cho biết rằng sai khác trong trường hợp thứ nhất có liên quan đến Mục tiêu cha của nó, 

và trong trường hợp thứ hai là liên quan đến Vai trò cha của nó.   

Các chú giải được sử dụng để mô tả trình tự, sự tùy chọn, và sự lặp lại của các 

phân đoạn được trình bày trong Chương 2, phần “Định dạng để định nghĩa bản tin vắn 

tắt”.  

Lưu ý: Với tất cả các định nghĩa bản tin, chú giải “OBR v.v” thể hiện mọi khả 

năng kết hợp của các phân đoạn Dược và các phân đoạn Chỉ định chi tiết khác, như đã 

trình bày trong các quy ước trong Chương 4 (Tham khảo mục 4.2.2.4, “Phân đoạn chỉ 

định chi tiết”).  

 

12.3.1 PGL/ACK - Bản tin Mục tiêu của Bệnh nhân (Các sự kiện PC6, PC7, PC8)  

Bản tin này được sử dụng để gửi đi các mục tiêu từ ứng dụng này sang một ứng 

dụng khác (ví dụ, từ một hệ thống điểm chăm sóc tới kho dữ liệu lâm sàng). Rất nhiều 

phân đoạn liên đới với sự kiện này là tùy chọn (không bắt buộc). Tính tùy chọn này cho 

phép các hệ thống cần thông tin này để thiết lập các giao dịch đáp ứng được các yêu cầu 

của chúng.  
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PGL^PC6-PC8^PGL_PC6: Bản tin Mục tiêu của Bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Phân đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực Người dùng  2 

PID Định danh Bệnh nhân  3 

[ --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

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

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu chi tiết  12 

  [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về mục tiêu)   2 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  12 

  [{ --- bắt đầu GOAL_ROLE   

    ROL Vai trò (Mục tiêu)  15 

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

  }] --- kết thúc GOAL_ROLE   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY   

    PTH Lộ trình chi tiết  12 

    [{VAR}] Sai khác (Lộ trình)  12 

  }] --- kết thúc PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Tham gia   

    [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan 

sát/Kết quả)  
 2 

  }] --- kết thúc OBSERVATION   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM   
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

    PRB Chi tiết vấn đề  12 

    [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Vấn đề)  2 

    [{VAR}] Sai khác (vấn đề)  12 

    [{ --- bắt đầu PROBLEM_ROLE   

      ROL Vai trò (Vấn đề)  15 

      [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

    }] --- kết thúc PROBLEM_ROLE   

    [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

      OBX Nhận xét/Kết quả  7 

      [{PRT}] Tham gia   

      [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Nhận 

xét/Kết quả) 
  

    }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung  4 

    [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

      < --- CHOICE   

       OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định  4 

       |    

       Hxx v.v.   

      > --- CHOICE   

      [{NTE}] Lưu ý (Bình luận về Chỉ định chi tiết)   2 

      [{VAR}] Sai khác (Chỉ định)  12 

      [{ --- bắt đầu ORDER_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Tham gia   

        [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan sát)  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

        [{VAR}] Sai khác (Quan sát/Kết quả)  12 

      }] --- kết thúc ORDER_OBSERVATION   

    ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

  }] --- kết thúc ORDER   

} --- kết thúc GOAL   

 

ACK^PC6-PC8^ACK: Phản hồi Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Tình trạng Chương 

MSH Phân đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

Phân đoạn lỗi này cho biết rõ các trường dữ liệu là nguyên nhân dẫn đến việc một 

giao dịch bị từ chối. 

 

12.3.2 PPR/ACK - Bản tin Vấn đề của Bệnh nhân (Các sự kiện PC1, PC2, PC3)  

Bản tin vấn đề của bệnh nhân được sử dụng để gửi đi các vấn đề từ ứng dụng này 

sang ứng dụng khác (ví dụ từ hệ thống điểm chăm sóc tới kho dữ liệu lâm sàng). Nhiều 

phân đoạn liên đới sự kiện này có thuộc tính tùy chọn. Thuộc tính tùy chọn này cho phép 

các hệ thống cần thông tin này thiết lập được các giao dịch đáp ứng yêu cầu của chúng.  

 

PPR^PC1-PC3^PPR_PC1: Bản tin vấn đề của bệnh nhân 

Đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 
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Đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

PID Định danh bệnh nhân  3 

[ --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] 
Bệnh nhân thăm khám – Thông tin 

bổ sung 
 3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề chi tiết  12 

  [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về 

Vấn đề)  
 2 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  12 

  [{ --- bắt đầu PROBLEM_ROLE   

    ROL Vai trò (Vấn đề)  15 

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

  }] --- kết thúc PROBLEM_ROLE   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY   

    PTH Lộ trình chi tiết  12 

    [{VAR}] Sai khác (Lộ trình)  12 

   }] --- kết thúc PATHWAY   

  [{ 
--- bắt đầu 

PROBLEM_OBSERVATION 
  

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Tham gia   

    [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về 

Quan sát/Kết quả)  
 2 

  }] 
--- kết thúc 

PROBLEM_OBSERVATION 
  

  [{ --- bắt đầu GOAL   

    GOL Mục tiêu chi tiết  12 
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Đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

    [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về 

Mục tiêu)  
 2 

    [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  12 

    [{ --- bắt đầu GOAL_ROLE   

      ROL Vai trò (Mục tiêu)  15 

       [{VAR}] Sai khác (vai trò)  12 

    }] --- kết thúc GOAL_ROLE   

    [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Tham gia   

      [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về 

Quan sát/Kết quả)  
 2 

    }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc GOAL   

  [{ --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung  4 

    [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

      < --- bắt đầu CHOICE   

       OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định   4 

      |    

       Hxx v.v.   

      > --- kết thúc CHOICE   

      [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Chỉ 

định chi tiết) 
 2 

      [{VAR}] Sai khác (Chỉ định)  12 

      [{ 
--- bắt đầu 

ORDER_OBSERVATION 
  

        OBX Quan sát/Kết quả  7 
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Đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

        [{PRT}] Tham gia   

        [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về 

quan sát) 
 2 

        [{VAR}] Sai khác (Quan sát/Kết quả)  12 

      }] 
--- kết thúc 

ORDER_OBSERVATION 
  

    ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

  }] --- kết thúc ORDER   

} --- kết thúc PROBLEM   

 

ACK^PC1-PC3^ACK: Báo nhận chung  

Phân đoạn Mô tả Tình trạng Chương 

MSH Phân đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

Phân đoạn lỗi này cho biết rõ các trường dữ liệu là nguyên nhân dẫn đến việc một 

giao dịch bị từ chối. 

12.3.3 PPP/ACK - Bản tin Lộ trình điều trị cho Bệnh nhân (Định hướng vấn đề) 

(Các sự kiện PCB, PCC, PCD)  

PPP^PCB-PCD^PPP_PCB: Bản tin Lộ trình điều trị định hướng vấn đề 

Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

PID Định danh bệnh nhân  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

[ --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám  3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Chi tiết lộ trình điều trị  12 

  [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về lộ trình điều 

trị) 
 2 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình điều trị)  12 

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_ROLE   

    ROL Vai trò (Lộ trình điều trị)  15 

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

  }] --- kết thúc PATHWAY_ROLE   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM   

    PRB Vấn đề chi tiết  12 

      [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về vấn đề)   2 

      [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  12 

    [{ --- bắt đầu PROBLEM_ROLE   

      ROL Vai trò (Vấn đề)  15 

      [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

    }] --- kết thúc PROBLEM_ROLE   

    [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/kết quả  7 

      [{PRT}] Tham gia   

      [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan sát/Kết 

quả) 
 2 

    }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu GOAL   
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

      GOL Mục tiêu chi tiết  12 

      [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Mục tiêu)  2 

      [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  12 

      [{ --- bắt đầu GOAL_ROLE   

        ROL Vai trò (Mục tiêu)  15 

        [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

      }] --- kết thúc GOAL_ROLE   

      [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Tham gia   

        [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan sát/Kết 

quả)  
 2 

      }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc GOAL   

    [{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

      [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

        < --- bắt đầu CHOICE   

         OBR Phân đoạn chỉ định chi tiết  4 

        |    

         Hxx v.v.   

        > --- kết thúc CHOICE   

        [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Chỉ định chi 

tiết) 
 2 

        [{VAR}] Sai khác (chỉ định)  12 

        [{ --- bắt đầu ORDER_OBSERVATION   

          OBX Quan sát/Kết quả  7 

          [{PRT}] Tham gia   
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

          [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan sát)   2 

          [{VAR}] Sai khác (Quan sát/Kết quả)  12 

        }] --- kết thúc ORDER_OBSERVATION   

      ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

    }] --- kết thúc ORDER   

  }] --- kết thúc PROBLEM   

} --- kết thúc PATHWAY   

 

ACK^PCB-PCD^ACK: Phản hồi Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

12.3.4 PPG/ACK - Bản tin Lộ trình điều trị của bệnh nhân (Định hướng mục 

tiêu) (Các sự kiện PCG, PCH, PCJ)  

PPG^PCG,PCH,PCJ^PPG_PCG: Bản tin Lộ trình điều trị định hướng mục tiêu 

Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

PID Định danh bệnh nhân  3 

[ --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Chi tiết lộ trình điều trị  12 

  [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về lộ trình 

điều trị)  
 2 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình điều trị)  12 

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_ROLE   

    ROL Vai trò (Lộ trình điều trị)  15 

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

  }] --- kết thúc PATHWAY_ROLE   

  [{ --- bắt đầu GOAL   

    GOL Mục tiêu chi tiết  12 

    [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Mục tiêu)  2 

    [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  12 

    [{ --- bắt đầu GOAL_ROLE   

      ROL Vai trò (Mục tiêu)  15 

      [{VAR}] Sai khác (Vaitrò)  12 

    }] --- kết thúc GOAL_ROLE   

    [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Tham gia   

      [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan 

sát/Kết quả) 
 2 

    }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

    [{ --- bắt đầu PROBLEM   

      PRB Vấn đề chi tiết  12 

      [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Vấn đề)   2 

      [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  12 
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Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

      [{ --- bắt đầu PROBLEM_ROLE   

        ROL Vai trò (Vấn đề)  15 

        [{VAR}] Sai khác (Vai trò)  12 

      }] --- kết thúc PROBLEM_ROLE   

      [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Tham gia   

        [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Quan sát/Kết quả)   2 

      }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc PROBLEM   

    [{ --- bắt đầu ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

      [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

        < --- bắt đầu CHOICE   

         OBR Phân đoạn chỉ định chi tiết  4 

        |    

         Hxx v.v.   

        > --- kết thúc CHOICE   

        [{NTE}] 
Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Chỉ định 

chi tiết) 
 2 

        [{VAR}] Sai khác (Chỉ định)  12 

        [{ --- bắt đầu ORDER_OBSERVATION   

          OBX Quan sát/Kết quả  7 

         [{PRT}] Tham gia   

         [{NTE}] Lưu ý & Bình luận (Bình luận về Quan sát)   2 

         [{VAR}] Sai khác (Quan sát/Kết quả)  12 

        }] --- kết thúc ORDER_OBSERVATION   

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

trạng 
Chương 

    }] --- kết thúc ORDER   

  }] --- kết thúc GOAL   

} --- kết thúc PATHWAY   

 

ACK^PCG,PCH,PCJ^ACK: Phản hồi Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Tình 

trạng 
Chương 

MSH Đoạn đầu bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

12.3.5 QRY - Truy vấn Vấn đề Chăm sóc bệnh nhân (Sự kiện PC4) 

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

đã bị rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

12.3.6 PRR - Hồi đáp Vấn đề của Bệnh nhân (Sự kiện PC5)  

Được giữ lại để tương thích ngược với thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và đã bị 

rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy vấn 

theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

12.3.7 QRY – Truy vấn Mục tiêu của Bệnh nhân (Sự kiện PC9) 

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và bị 

rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy vấn 

theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế.  

12.3.8 PPV - Hồi đáp Mục tiêu của Bệnh nhân (Sự kiện PCA)  

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức ban đầu và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế. 
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12.3.9 QRY - Truy vấn Lộ trình điều trị của Bệnh nhân (định hướng Vấn đề) (Sự 

kiện PCE) 

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế. 

12.3.10 PTR - Hồi đáp Lộ trình điều trị của Bệnh nhân (định hướng vấn đề) (Sự 

kiện PCF)  

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế. 

12.3.11 QRY - Truy vấn Lộ trình điều trị của Bệnh nhân (định hướng Mục tiêu) 

(Sự kiện PCK) 

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế. 

12.3.12 PPT - Hồi đáp Lộ trình điều trị của Bệnh nhân (định hướng Mục tiêu) (Sự 

kiện PCL)  

Được giữ lại để tương thích ngược với các thế hệ trước kể từ phiên bản 2.4 và 

được rút bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8;  tham khảo Chương 5, mục 5.4. Truy 

vấn theo phương thức gốc và các phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế 

 

12.4 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

12.4.1 GOL - PHÂN ĐOẠN CHI TIẾT MỤC TIÊU 

Phân đoạn chi tiết mục tiêu chứa các dữ liệu cần thiết để thêm, cập nhật, chỉnh sửa 

và xóa các mục tiêu của một cá nhân.  

HL7 Bảng thuộc tính - GOL – Chi tiết mục tiêu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 2..2  ID R  0287 00816 Mã hành động 

2   DTM R   00817 Ngày/Thời gian hành động 

3   CWE R   00818 ID Mục tiêu 

4   EI R   00819 ID thực thể của Mục tiêu 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

5   EI O   00820 ID Giai đoạn chăm sóc 

6  3= NM O   00821 Ưu tiên trong danh sách Mục tiêu 

7   DTM O   00822 Ngày/Thời gian thiết lập Mục tiêu 

8   DTM O   00824 
Ngày/Thời gian dự kiến đạt Mục tiêu 

mong đợi 

9   CWE O   00825 Phân loại mục tiêu 

10   CWE O   00826 Ngành quản lý mục tiêu 

11   CWE O   00827 Tình trạng rà soát mục tiêu hiện tại 

12   DTM O   00828 Ngày/Thời gian rà soát mục tiêu hiện tại 

13   DTM O   00829 Ngày/Thời gian rà soát mục tiêu tiếp theo 

14   DTM O   00830 
Ngày/thời gian rà soát mục tiêu trước (lần 

liền trước) 

15    W   00831 Khoảng cách các lần rà soát mục tiêu 

16   CWE O   00832 Đánh giá mục tiêu 

17  300= ST O Y  00833 Bình luận về Đánh giá mục tiêu 

18   CWE O   00834 Tình trạng vòng đời mục tiêu 

19   DTM O   00835 
Ngày/Thời gian ghi tình trạng vòng đời 

mục tiêu 

20   CWE O Y  00836 Loại đối tượng áp dụng của mục tiêu 

21   XPN O Y  00837 Tên đối tượng áp dụng của mục tiêu 

22   CNE C  0725 02182 Mã thức   

Quy trình nghiệp vụ và/hoặc ứng dụng phải chịu trách nhiệm duy trì cập nhật kiến 

thức về việc sở hữu dữ liệu, đánh số phiên bản, và/hoặc kiểm soát tính năng kiểm tra dấu 

vết (phục vụ mục đích đảm bảo tính nguyên vẹn của dữ liệu). Nó cũng có trách nhiệm 

trình bày phiên bản phù hợp của các dữ liệu đó.  

 

12.4.1.1 GOL-1   Mã hành động   (ID)   00816 

Định nghĩa: Trường dữ liệu mã hành động cho biết ý định đối với vấn đề hay mục 

tiêu. Tham khảo Bảng HL7 0287 – Mã hành động của Vấn đề/Mục tiêu trong Chương 

2C, Các bảng mã, để tham khảo các giá trị phù hợp.  

V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70725
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12.4.1.2 GOL-2   Ngày/Thời gian hành động   (DTM)   00817 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về ngày/thời gian mà thao tác được 

thực hiện tuân theo mã hành động.   

 

12.4.1.3 GOL-3   ID mục tiêu   (CWE)   00818 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 mục tiêu. Đây là định danh từ Danh 

sách mục tiêu tổng thể của một tổ chức.  

12.4.1.4 GOL-4 ID thực thể Mục tiêu   (EI)   00819 

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 duy nhất đã được hệ thống khởi 

tạo (cấp phát) và gán cho thực thể này của mục tiêu. 

Lưu ý:  Yêu cầu giá trị của trường dữ liệu này là duy nhất trong toàn bộ thời gian. ID 

thực thể này định danh một thực thể cụ thể dành cho một bệnh nhân cụ thể và là duy nhất 

trong tất cả các bệnh nhân. Tham khảo phần mô tả loại dữ liệu ID thực thể đã được định 

nghĩa trong Chương 2.  

12.4.1.5 GOL-5   ID Giai đoạn chăm sóc   (EI)   00820 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định duy nhất một giai đoạn chăm sóc mà 

mục tiêu được áp dụng cho. Tham khảo lưu ý dưới phần “Các vấn đề tiếp diễn”.   

Lưu ý:  Dựa trên cách sử dụng ứng dụng, yêu cầu trường dữ liệu này phải là duy nhất 

trong toàn bộ thời gian.  

12.4.1.6 GOL-6   Ưu tiên trong danh sách mục tiêu   (NM)   00821 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này xác định mức độ ưu tiên của mục tiêu có trong 

danh sách được duy trì dành cho một cá nhân.  

12.4.1.7 GOL-7   Ngày/Thời gian thiết lập mục tiêu   (DTM)   00822 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ngày/thời gian mà mục tiêu được khởi 

tạo ban đầu. 
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12.4.1.8 GOL-8   Ngày/Thời gian dự kiến đạt mục tiêu mong đợi   (DTM)   00824 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian dự kiến đạt mục tiêu đang 

được nhắc đến.  

12.4.1.9 GOL-9   Phân loại mục tiêu   (CWE)   00825 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ ra loại mục tiêu. Có thể sử dụng trường dữ liệu 

này để phân loại hoặc phân nhóm các mục tiêu sao cho chúng có thể được quản lý và 

xem một cách độc lập với nhau trong các ứng dụng khác nhau (ví dụ: nhập viện, cuối 

cùng, sau phẫu thuật, trước phẫu thuật, bệnh nhân ngoại trú, cho ra viện, v.v.).  

Lưu ý:  Có thể sử dụng trường dữ liệu này để phân biệt các danh sách mục tiêu riêng biệt 

mà có thể được quản lý độc lập với nhau trong các ứng dụng. 

12.4.1.10  GOL-10   Ngành quản lý mục tiêu   (CWE)   00826 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chỉ phân nhóm người chăm sóc y khoa có trách 

nhiệm quản lý mục tiêu cụ thể này (ví dụ nhóm chăm sóc, điều dưỡng, thuốc, liệu pháp 

trị liệu hô hấp, liệu pháp trị liệu bệnh nghề nghiệp, chế độ ăn uống/dinh dưỡng, v.v.). Đây 

là trường dữ liệu lặp lại nhằm cho phép định danh tất cả các nhóm ngành có thể có trách 

nhiệm cho mục tiêu này.  
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12.4.1.11 GOL-11   Tình trạng rà soát mục tiêu hiện tại   (CWE)   00827 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa thời điểm hiện tại trong chuỗi liên tục của 

chu kỳ rà soát một mục tiêu (ví dụ đã đến hạn, đã được bắt đầu, đã được rà soát, đã quá 

hạn, đã được xác nhận/xác minh, v.v.)  

12.4.1.12 GOL-12   Ngày/Thời gian rà soát mục tiêu hiện tại   (DTM)   00828 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian của lần rà soát mục tiêu hiện 

tại. 

12.4.1.13 GOL-13   Ngày/thời gian rà soát mục tiêu tiếp theo   (DTM)   00829 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian của lần rà soát mục tiêu tiếp 

theo đã có trong kế hoạch.  

12.4.1.14 GOL-14   Ngày/thời gian rà soát mục tiêu trước   (DTM)   00830 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian mục tiêu đã được rà soát 

trước lần rà soát hiện tại.  

12.4.1.15 GOL-15   Khoảng cách thời gian giữa các lần rà soát 00831 

Kể từ phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được giữ lại chỉ dành cho việc tương 

thích ngược với các thế hệ trước và đã được rút khỏi và bị loại bỏ kể từ phiên bản 2.7.  
Tham khảo phân đoạn dữ liệu TQ1 như đã được trình bày trong Chương 4.  

12.4.1.16 GOL-16   Đánh giá mục tiêu   (CWE)   00832 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cung cấp một chỉ số cho biết tiến độ nhằm đạt 

được mục tiêu đã đề cập (ví dụ: đã đạt được, vượt kế hoạch, chậm hơn kế hoạch, không 

đạt được, v.v.).  
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12.4.1.17 GOL-17   Bình luận dành cho Việc đánh giá mục tiêu   (ST)   00833 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các bình luận liên quan đến việc đánh giá 

mục tiêu. Ví dụ về các bình luận có thể được đưa vào trong trường dữ liệu này bao gồm: 

lý do chậm trễ đạt được mục tiêu, hoặc một chú dẫn lâm sàng về tiến độ đạt được mục 

tiêu, v.v.  

12.4.1.18 GOL-18   Tình trạng vòng đời mục tiêu   (CWE)   00834 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 chỉ báo tình trạng của mục tiêu (ví dụ, 

đang hoạt động, đã được hủy bỏ, không hoạt động, bị hoãn lại, v.v.) 

12.4.1.19 GOL-19 Ngày/thời gian có hiệu lực của tình trạng vòng đời mục tiêu   (DTM)   

00835 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian có hiệu lực của tình trạng 

vòng đời mục tiêu.  

12.4.1.20 GOL-20   Loại đối tượng áp dụng của Mục tiêu   (CWE)   00836 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 cá nhân/nhóm mà mục tiêu được thiết lập 

cho (ví dụ, nhóm gia đình, các thành viên của gia đình, bệnh nhân, v.v.).  

Lưu ý:  Trường dữ liệu này tập trung vào một cá nhân/nhóm người cụ thể có liên quan 

trực tiếp với bệnh nhân.  

12.4.1.21 GOL-21   Tên đối tượng áp dụng của mục tiêu   (XPN)   00837 

Thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 
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Thành phần con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

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

(ST)> 

Thành phần con đối với Thuộc tính tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của (những) cá nhân mà mục tiêu 

tập trung vào (hướng tới). Đây là trường dữ liệu được lặp lại để cho phép định danh một 

nhóm các cá nhân.  

12.4.1.22 GOL-22   Mã cách thức    (CNE)   02182 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này cho biết rõ cách thức (ngôn ngữ học) của Mục 

tiêu. Nó cho phép diễn đạt bối cảnh của vấn đề.    

Lưu ý: Vì mã cách thức làm thay đổi ý nghĩa của phân đoạn dữ liệu, chỉ được phép sử 

dụng mã này trong các bản tin mới kể từ phiên bản 2.6  

Tham khảo Bảng HL7 0725 – Mã cách thức trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

tham khảo các giá trị được phép. 

 

12.4.2 PRB - Phân đoạn chi tiết vấn đề   

Phân đoạn chi tiết vấn đề chứa các dữ liệu cần thiết để thêm, cập nhật, chỉnh sửa 

và xóa các vấn đề của một cá nhân cụ thể.  

HL7 Bảng thuộc tính – PRB – Các chi tiết vấn đề 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 2..2  ID R  0287 00816 Mã hành động 

V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70287
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

2   DTM R   00817 Ngày/thời gian hành động 

3   CWE R   00838 ID vấn đề 

4   EI R   00839 ID thực thể vấn đề 

5   EI O   00820 ID giai đoạn chăm sóc 

6   NM O   00841 Ưu tiên trong danh sách vấn đề 

7   DTM O   00842 Ngày/thời gian thiết lập vấn đề 

8   DTM O   00843 
Ngày/Thời gian dự kiến giải quyết xong 

vấn đề 

9   DTM O   00844 
Ngày/thời gian thực tế giải quyết xong vấn 

đề 

10   CWE O   00845 Phân loại vấn đề 

11   CWE O Y  00846 Chuyên ngành quản lý vấn đề 

12   CWE O   00847 
Vấn đề tiếp tục tồn tại (tính bền bỉ của vấn 

đề) 

13   CWE O   00848 
Tình trạng phê chuẩn (chứng thực) của vấn 

đề 

14   CWE O   00849 Tình trạng vòng đời của vấn đề 

15   DTM O   00850 
Ngày/thời gian hiệu lực của tình trạng 

vòng đời vấn đề 

16   DTM O   00851 Ngày bắt đầu vấn đề 

17  80= ST O   00852 Văn bản về sự bắt đầu của vấn đề 

18   CWE O   00853 Xếp hạng vấn đề 

19   CWE O   00854 Tính chắc chắn của vấn đề 

20  4# NM O   00855 Xác suất của vấn đề (0-1) 

21   CWE O   00856 Cá nhân nhận biết vấn đề 

22   CWE O   00857 Tiên lượng vấn đề 

23   CWE O   00858 Cá nhân nhận biết tiên lượng 

24  200= ST O   00859 
Gia đình/Đối tượng quan trọng khác nhận 

biết vấn đề/tiên lượng  

25   CWE O   00823 An toàn/Độ nhạy cảm 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

26   CWE O  0836 02234 Mức độ nghiêm trọng của vấn đề 

27   CWE O  0838 02235 Quan điểm về vấn đề 

28   CNE C  0725 02237 Mã cách thức 

Quy trình nghiệp vụ và/hoặc ứng dụng phải có trách nhiệm duy trì cập nhật kiến 

thức về sở hữu dữ liệu, đánh số phiên bản, và/hoặc kiểm soát tính năng kiểm tra dấu vết 

(để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu). Chúng cũng chịu trách nhiệm trình bày phiên bản 

dữ liệu thích hợp.  

 

12.4.2.1 PRB-1   Mã hành động   (ID)   00816 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chủ định của bản tin. Tham khảo Bảng HL7 

0287 – Mã hành động của Vấn đề/Mục tiêu trong Chương 2C, Các bảng mã, để xem các 

giá trị phù hợp.  

12.4.2.2 PRB-2   Ngày/thời gian hành động   (DTM)   00817 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian mà thao tác được thực hiện và 

đại diện bởi mã hành động.  

12.4.2.3 PRB-3   ID vấn đề   (CWE)   00838 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 vấn đề. Đây là định danh từ danh sách 

vấn đề tổng thể (danh mục dùng chung/danh mục nội bộ) của một tổ chức.  

 

12.4.2.4 PRB-4   ID thực thể của vấn đề   (EI)   00839 

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 được hệ thống khởi tạo và gán 

(cấp phát) cho thực thể của một vấn đề.  

V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70836
V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70838
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Lưu ý:  Giá trị này được yêu cầu phải là duy nhất trong toàn bộ thời gian. ID thực thể 

này định danh một thực thể cụ thể dành cho một bệnh nhân cụ thể và là duy nhất trong 

toàn bộ các bệnh nhân. Tham khảo phần mô tả loại dữ liệu ID thực thể đã được trình bày 

trong Chương 2.  

 

12.4.2.5 PRB-5   ID giai đoạn chăm sóc   (EI)   00820 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định giai đoạn chăm sóc duy nhất được áp 

dụng cho vấn đề (tham khảo phần lưu ý dưới mục “Các vấn đề tiếp diễn”.) 

Lưu ý:  Trường dữ liệu bắt buộc phải có giá trị duy nhất trong toàn bộ thời gian. 

  

12.4.2.6 PRB-6   Ưu tiên trong danh sách vấn đề   (NM)   00841 

 Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mức độ ưu tiên của vấn đề có trong 

danh sách được duy trì dành cho cá nhân. 

12.4.2.7 PRB-7   Ngày/thời gian thiết lập vấn đề   (DTM)   00842 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian khi vấn đề tương ứng được 

xác định lần đầu tiên bởi nhân viên chăm sóc y tế. 

12.4.2.8 PRB-8  Ngày/Thời gian dự kiến giải quyết xong vấn đề   (DTM)   00843 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian dự kiến có thể giải quyết xong 

vấn đề đã được đề cập đến.  

12.4.2.9 PRB-9  Ngày/Thời gian thực tế giải quyết xong vấn đề   (DTM)   00844 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian mà vấn đề được giải quyết 

trong thực tế.  

12.4.2.10 PRB-10   Phân loại vấn đề   (CWE)   00845 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ loại vấn đề. Nó có thể được sử dụng để 

phân loại các vấn đề sao cho chúng có thể quản lý và xem được độc lập với nhau trong 

các ứng dụng khác nhau (ví dụ, nhập viện, cuối cùng, sau phẫu thuật, trước phẫu thuật, 

ngoại trú, cho ra viện, v.v.).  



Chương 12: Chăm sóc bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 35 

Bản cuối February 2014. 

 

12.4.2.11 PRB-11   Chuyên ngành quản lý vấn đề  (CWE)   00846 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ phân nhóm người chăm sóc chịu trách 

nhiệm quản lý vấn đề cụ thể này (ví dụ nhóm chăm sóc, điều dưỡng, điều trị bằng thuốc, 

trị liệu hô hấp, trị liệu bệnh nghề nghiệp, chế độ ăn uống/dinh dưỡng, v.v.). Trường dữ 

liệu này được lặp lại nhằm cho phép định danh tất cả các chuyên ngành có thể chịu trách 

nhiệm về vấn đề này.  

12.4.2.12 PRB-12   Vấn đề tiếp tục tồn tại (tính kiên định của vấn đề)   (CWE)   00847 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 cho biết tính bền bỉ của vấn đề (ví 

dụ, cấp tính, mạn tính, v.v.)  

 

12.4.2.13 PRB-13   Tình trạng phê chuẩn (chứng thực) của vấn đề   (CWE)   00848 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 tình trạng phê chuẩn/chứng thực của một vấn 

đề (ví dụ, đã chứng thực, có sai biệt, tạm thời, đã loại trừ, v.v.).  
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12.4.2.14 PRB-14   Tình trạng vòng đời của vấn đề   (CWE)   00849 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 tình trạng hiện thời của vấn đề tại ngày/thời 

gian cụ thể này (ví dụ, đang hiện hữu, hiện hữu - đang tiến triển theo chiều hướng tốt, 

hiện hữu – không thay đổi, hiện hữu – đang diễn biến theo chiều hướng xấu đi, không 

hiện hữu, đã giải quyết xong, v.v.).  

 

12.4.2.15 PRB-15   Ngày/thời gian ghi tình trạng vòng đời của vấn đề   (DTM)   00850 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ ngày/thời gian có hiệu lực của tình 

trạng vòng đời của vấn đề hiện tại.  

12.4.2.16 PRB-16   Ngày bắt đầu của vấn đề   (DTM)   00851 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian khi vấn đề bắt đầu. 

12.4.2.17 PRB-17   Văn bản về sự bắt đầu của vấn đề   (ST)   00852 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho phép trình bày bằng văn bản về thời gian khi 

vấn đề bắt đầu phát sinh.  

12.12.3.18   PRB-18   Xếp thứ hạng vấn đề   (CWE)   00853 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 thứ hạng ưu tiên do người dùng định 

nghĩa dành riêng cho vấn đề (ví dụ đánh số thứ hạng, hoặc dùng những từ như “chính”, 

“phụ”, v.v.)  
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12.4.2.19 PRB-19   Tính chắc chắn của vấn đề   (CWE)   00854 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 đánh giá định tính về tính chắc chắn của vấn 

đề (ví dụ, HI – cao, LO – thấp, ME – trung bình, v.v.). 

12.4.2.20  PRB-20   Xác suất của vấn đề  (0 - 1) (NM)   00855 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị đánh giá định lượng hay được biểu 

diễn bằng số học về tính chắc chắn về khả năng bệnh nhân gặp phải vấn đề này. Trường 

dữ liệu này có khoảng giá trị hợp lệ từ 0 đến 1. Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể 

chắc chắn 75% (.75) là vấn đề đã được xác định chính xác.  

Lưu ý:  Chúng tôi cung cấp hai dạng biểu diễn tính chắc chắn của vấn đề khác nhau do 

các ứng dụng có nhiều cách biểu diễn khác nhau.  

12.4.2.21  PRB-21  Cá nhân nhận thức được vấn đề   (CWE)   00856 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa sự hiểu biết của cá nhân về vấn đề (ví dụ, 

hiểu biết rõ, hiểu biết sơ lược, hiểu biết một phần, v.v.)  

 

12.12.3.22 PRB-22   Tiên lượng vấn đề   (CWE)   00857 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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 việc tiên lượng về vấn đề của cá nhân (ví dụ: 

tốt, xấu, v.v.). 

12.4.2.23 PRB-23   Cá nhân nhận biết về tiên lượng   (CWE)   00858 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa sự hiểu biết của cá nhân về việc tiên lượng 

vấn đề (ví dụ, hiểu biết đầy đủ, hiểu biết sơ lược, hiểu biết một phần, v.v.).  

12.4.2.24 PRB-24   Gia đình/đối tượng quan trọng khác nhận biết về vấn đề/tiên lượng  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ sự hiểu biết của gia đình hay đối tượng 

quan trọng khác của cá nhân về vấn đề/tiên lượng thực tế.  

12.4.2.25 PRB-25   An ninh/Độ nhạy cảm   (CWE)   00823 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 mức độ an ninh và/hoặc độ nhạy 

cảm xung quanh vấn đề (ví dụ: rất nhạy cảm, không nhạy cảm, nhạy cảm, v.v.).  

12.4.2.26 PRB-26   Mức độ nghiêm trọng của vấn đề   (CWE)   02234 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0836 – Mức độ nghiêm trọng của vấn đề 

trong Chương 2C, Các bảng mã, để tham khảo các giá trị gợi ý.   
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12.4.2.27  PRB-27   Quan điểm về vấn đề   (CWE)   02235 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ vấn đề được xác định trên quan điểm 

của cá nhân nào. Tham khảo Bảng  do người dùng định nghĩa 0838 – Quan điểm về vấn 

đề trong Chương 2C, Các bảng mã, để tham khảo các giá trị gợi ý.   

 

12.4.2.28  PRB-28   Mã cách thức    (CNE)   02237 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này cho biết rõ Cách Thức (ngôn ngữ học) của vấn 

đề. Nó cho phép thể hiện bối cảnh của vấn đề.  

Lưu ý:  Vì Mã cách thức làm thay đổi ý nghĩa của phân đoạn, chỉ được phép sử dụng 

trong các bản tin mới kể từ phiên bản 2.6.  

Tham khảo Bảng HL7 0725 – Mã cách thức trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

tham khảo các giá trị được phép sử dụng.  

 

12.4.3 PTH - Phân đoạn lộ trình điều trị 

Phân đoạn lộ trình điều trị chứa các dữ liệu cần thiết để thêm, cập nhật, sửa, và xóa 

các lộ trình điều trị trong bản ghi được sử dụng để theo dõi việc chăm sóc sức khỏe/y tế 

của một cá nhân.  
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HL7 Bảng thuộc tính - PTH – Lộ trình 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 2..2  ID R  0287 00816 Mã hành động 

2   CWE R   01207 ID lộ trình điều trị 

3   EI R   01208 ID thực thể của lộ trình điều trị 

4   DTM R   01209 Ngày/thời gian thiết lập lộ trình 

5   CWE O   01210 Tình trạng vòng đời của lộ trình điều trị 

6   DTM C   01211 
Ngày/thời gian thay đổi tình trạng vòng 

đời lộ trình điều trị  

7   CNE C  0725 02239 Mã cách thức 

 

12.4.3.1 PTH-1   Mã hành động   (ID)   00816 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này cho biết chủ ý của bản tin. Tham khảo Bảng 0287 

HL7 – Mã hành động của vấn đề/mục tiêu trong Chương 2C, Các bảng mã, để tham khảo 

các giá trị phù hợp.  

 

12.4.3.2 PTH-2   ID lộ trình điều trị   (CWE)   01207 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh dữ liệu tổng thể (danh mục dùng 

chung) của lộ trình điều trị liên quan đến vấn đề hoặc mục tiêu tham chiếu. Ví dụ: lộ trình 

phẫu thuật tim hở, bệnh tiểu đường mới, thay khớp háng toàn phần.   

12.4.3.3 PTH-3   ID thực thể của lộ trình điều trị  (EI)   01208 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị được tạo ra bởi ứng dụng khởi tạo và 

thể hiện con số đại diện cho nhóm người ra chỉ định tương ứng, hoặc một định danh duy 

nhất nào khác được gán/đánh nhãn cho nhóm các chỉ thị/hướng dẫn của lộ trình điều trị. 

V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70287
V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70725
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Lưu ý:  Yêu cầu giá trị này luôn là duy nhất trong toàn bộ thời gian. ID thực thể này định 

danh một thực thể cụ thể dành cho một bệnh nhân cụ thể và là duy nhất trong toàn bộ các 

bệnh nhân. Tham khảo phần mô tả loại dữ liệu ID thực thể đã được trình bày trong 

Chương 2.  

12.4.3.4 PTH-4   Ngày/thời gian thiết lập lộ trình điều trị   (DTM)   01209 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời gian ghi chép (ghi lại) lộ trình điều trị 

hiện tại.  

12.4.3.5 PTH-5   Tình trạng vòng đời của lộ trình điều trị  (CWE)   01210 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 bộ định danh trạng thái riêng của từng 

ứng dụng cụ thể (ví dụ, Đang áp dụng, Tạm ngừng, Đã hoàn thành, Đã hủy, Trì hoãn, Đã 

lên kế hoạch).  

  

12.4.3.6 PTH-6   Ngày/thời gian thay đổi tình trạng vòng đời lộ trình điều trị  (DTM)   

01211 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian lộ trình điều trị bị sửa đổi 

hoặc hủy kích hoạt (Đánh dấu là tùy điều kiện – phải được điền nếu sự kiện kích hoạt là 

cập nhật hay chấm dứt lộ trình điều trị)  

 

12.4.3.7 PTH-7   Mã cách thức    (CNE)   02239 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ Cách Thức của Lộ trình điều trị. Nó 

cho phép thể hiện bối cảnh của Lộ trình điều trị.  

Lưu ý:  Vì Mã Cách Thức làm thay đổi ý nghĩa của phân đoạn bản tin, chỉ được sử dụng 

trong các bản tin mới kể từ phiên bản 2.6.  
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Tham khảo Bảng HL7 0725 – Mã Cách Thức trong Chương 2C, Các bảng mã, để 

xem các giá trị được phép sử dụng.  

 

12.4.4 VAR - Phân đoạn sai khác 

Phân đoạn sai khác chứa các dữ liệu cần thiết để mô tả các sự khác biệt có thể đã 

xảy ra tại thời điểm một sự kiện chăm sóc y tế đã được lưu vào hồ sơ.  

HL7 Bảng thuộc tính - VAR – Sai khác 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1   EI R   01212 ID thực thể sai khác 

2   DTM R   01213 Ngày/thời gian lưu hồ sơ 

3   DTM O   01214 Ngày/thời gian xác định sai khác 

4   XCN O Y  01215 Người/hệ thống khởi tạo sai khác 

5   CWE O   01216 Phân loại sai khác 

6  512= ST O Y  01217 Mô tả sai khác 

 

12.4.4.1 VAR-1   ID thực thể sai khác   (EI)   01212 

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 duy nhất của một bản ghi sai khác 

cụ thể.  

12.4.4.2 VAR-2   Ngày/thời gian lưu hồ sơ   (DTM)   01213 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nhãn thời gian xác định thời điểm lưu hồ sơ 

về sự sai khác.   

12.4.4.3 VAR-3   Ngày/Thời gian xác định sai khác   (DTM)   01214 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nhãn thời gian cho biết thời gian sai khác có 

thể được xác định, thời gian này có thể khác với thời gian sai khác đã được lưu trong hồ 

sơ.   
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12.4.4.4 VAR-4   Người/hệ thống khởi tạo sai khác   (XCN)   01215 

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

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

(ST)> 

Thành phần con đối với Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần con đối với Cơ quan có thẩm quyền cấp phát(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

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

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con đối với Thuộc tính tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần con đối với Thẩm quyền cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa người (hoặc hệ thống) khởi tạo hồ sơ ghi 

chép sai khác.  

12.4.4.5 VAR-5   Phân loại sai khác   (CWE)   01216 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding System (ID)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<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 tập hợp phân nhóm các sai khác. Việc 

phân nhóm có thể được các ứng dụng sử dụng dành cho các chức năng trình diễn/hiển thị 

và xử lý.  

12.4.4.6 VAR-6   Mô tả sai khác   (ST)   01217 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định các chi tiết của sự sai khác. Nội dung của 

trường dữ liệu là một chuỗi ký tự với định dạng tùy chọn.  

12.4.5 REL - Phân đoạn mối quan hệ lâm sàng 

Phân đoạn mối Quan hệ lâm sàng chứa các dữ liệu cần thiết để liên hệ hai yếu tố 

dữ liệu trong cùng một bản tin và/hoặc nằm bên ngoài bản tin trong thời gian thực thi. Nó 

cũng chứa thông tin về mối quan hệ.  

Các mối quan hệ bị giới hạn giữa các phân đoạn hiện hữu của bản tin thay vì giữa 

các định danh của các thực thể mà chúng tham chiếu đến. Các phân đoạn đã tồn tại sẵn 

sàng trong bản tin nhưng thông tin duy trì liên quan thì có thể không xuất hiện (hoặc 

không có giá trị). Do bản chất nhất thời của bản tin, ứng dụng phải quản lý mối liên kết 

với các thực thể tồn tại lâu dài bên ngoài hoặc xuyên suốt các bản tin.  

Ví dụ:  

 Vấn đề là kết quả của chẩn đoán. 

 Chẩn đoán được hỗ trợ bởi các kết quả quan sát được. 
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 Kết quả quan sát được là biểu hiện của chẩn đoán. 

 Biến chứng là hệ quả của một thủ tục (thủ thuật, phẫu thuật, kỹ thuật, …) 

 

HL7 Bảng thuộc tính - REL – Phân đoạn quan hệ lâm sàng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Số 

lần 

lặp 

lại 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ 

1 1..4  SI C   02240 Thiết lập ID – REL 

2   CWE R   02241 Loại mối quan hệ 

3   EI R   02242 Định danh thực thể của mối quan hệ này 

4   EI R   02243 Định danh thực thể của thông tin nguồn 

5   EI R   02244 Định danh thực thể của thông tin đích 

6   EI O   02245 ID thực thể của chủ thể xác nhận  

7   XCN O   02246 Người xác nhận 

8   XON O   02247 Tổ chức xác nhận 

9   XAD O   02248 Địa chỉ của người/Tổ chức xác nhận 

10   XTN O   02249 
Số điện thoại liên lạc của người/Tổ chức 

xác nhận 

11   DR O   02250 Khoảng thời gian xác nhận 

12 1..1  ID O  0136 02251 Chỉ báo phủ định 

13   CWE O   02252 Tính chắc chắn của mối quan hệ 

14  5= NM O   02253 Số ưu tiên 

15  5= NM O   02254 
Số thứ tự ưu tiên (ưu tiên xem xét tương 

đối)  

16 1..1  ID O  0136 02255 Chỉ báo có thể phân tách 

 

12.4.5.1 REL-1   Thiết lập ID - REL   (SI)   02240 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ID đặt ra cho một Bản ghi mối quan hệ cụ 

thể.  

V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70136
V28_CH02C_CodeTables.doc#HL70136
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12.4.5.2 REL-2   Loại mối quan hệ   (CWE)   02241 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 của mối quan hệ. 

12.4.5.3 REL-3   Định danh của mối quan hệ này   (EI)    02242 

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 mối quan hệ này.  

12.4.5.4 REL-4   Định danh thực thể của thông tin nguồn   (EI)   02243 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ID thực thể của phân đoạn dữ liệu nguồn.  

12.4.5.5 REL-5   Định danh thực thể của thông tin đích   (EI)   02244 

Thành phần:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID 

Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ID thực thể của Phân Đoạn dữ liệu đích. 

12.4.5.6 REL-6  ID thực thể của chủ thể xác nhận   (EI)   02245 

Thành phần:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ <Universal ID 

Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ID thực thể của Người hoặc Tổ chức xác 

nhận mối quan hệ.   

 

12.4.5.7 REL-7   Người xác nhận   (XCN)   02246 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 
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Thành phần con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

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

(ST)> 

Thành phần con đối với Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần con đối với Cơ quan có thẩm quyền cấp phát(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

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

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con đối với Thuộc tính tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần con đối với Thẩm quyền cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin chi tiết về Định danh của Người 

xác nhận mối quan hệ.  
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12.4.5.8 REL-8   Tổ chức xác nhận   (XON)   02247 
Thành phần dữ liệu: <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 
Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 
<Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization 
Identifier (ST)> 

Thành phần con dành cho Mã loại tên tổ chức (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 
of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 
<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 
<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 
Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 
Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID 
(ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version 
ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID 
(ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding 
System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate 
Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan có thẩm quyền cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & 
<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp số định danh (HD): <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 
(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin chi tiết Định danh của Tổ chức xác 

nhận mối quan hệ.  

12.4.5.9 REL-9   Địa chỉ người/Tổ chức xác nhận   (XAD)   02248 
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 con dành cho Địa chỉ đường phố (SAD): <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 
Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)>  
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Thành phần con dành cho Mã Tỉnh/Giáo sứ (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 
Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 
<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 
<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 
Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 
Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 
& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 
(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> 
& <Alternate 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 dành cho Vùng điều tra dân số (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 
Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 
of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 
Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 
Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding 
System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System 
OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 
Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 
Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second 
Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Lý do hết hiệu lực (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 
Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 
<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 
<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 
Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 
Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 
& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 
(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> 
& <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 
(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 
Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Mã bảo vệ (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 
System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 
Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 
Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 
Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate 
Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & 
<Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 
(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> 
& <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 
(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 
Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Định danh địa chỉ(EI): <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID (IS)> & 
<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của Người hoặc Tổ chức xác nhận 

mối quan hệ.   

12.4.5.10  REL-10   Số điện thoại liên hệ của người/Tổ chức xác nhận   (XTN)   02249 
Thành phần: <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 
<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 
<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 
(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 
<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 
<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần con dành cho lý do hết hiệu lực (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 
Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 
<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & 
<Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second 
Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second 
Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> 
& <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 
(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> 
& <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID 
(ST)> & <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 
Version ID (DTM)> 

Thành phần con dành cho Mã bảo vệ (CWE): <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 
System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name of 
Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 
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Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate 
Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate 
Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & 
<Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID 
(DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> 
& <Alternate 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 dành cho Định danh viễn thông dùng chung(EI): <Entity Identifier (ST)> & 
<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại liên lạc của Người hoặc Tổ 

chức xác nhận mối quan hệ.  

12.4.6.11 REL-11   Khoảng thời gian xác nhận   (DR)   02250 

Thành phần dữ liệu:  <Range Start Date/Time (DTM)> ^ <Range End Date/Time (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian diễn ra việc xác nhận mối 

quan hệ.  

12.4.5.12  REL-12   Chỉ báo phủ định   (ID)   02251 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chỉ số cho biết khoảng thời gian liên quan 

đến việc xác nhận quan hệ có tồn tại hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ báo 

Có/Không trong Chương 2C, Các bảng mã.  

12.4.5.13  REL-13   Tính chắc chắn của mối quan hệ   (CWE)   02252 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <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 tính chắc chắn về sự tồn tại của mối quan hệ.  

12.4.5.14 REL-14   Số ưu tiên   (NM)   02253 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ưu tiên, ví dụ được sử dụng trong việc 

xếp thứ tự tương đối, kế hoạch, quy trình công việc.  

12.4.5.15 REL-15  Số thứ thự ưu tiên    (NM)   02254 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự ưu tiên, ví dụ sử dụng trong việc 

xếp thứ tự ưu tiên tương đối để xem xét.  

12.4.5.16 REL-16   Chỉ báo có thể phân tách   (ID)   02255 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ liệu nguồn và đích có thể được diễn 

giải một cách độc lập với nhau hay không. Tham khảo Bảng 0136 HL7 – Chỉ báo 

Có/Không như trong Chương 2C, Các bảng mã.  
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12.5 VÍ DỤ VỀ CÁC GIAO DỊCH 

Dưới đây là một ví dụ về bản tin mục tiêu của bệnh nhân 

MSH|^~\&|SENDAP|SENDFAC|RECAP|RECFAC|||PGL^PC4| <cr> 

PID||0123456-1||EVERYMAN^ADAM^A|||||||9821111|<cr> 

PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^ATTEND^AARON^A.|||SUR||||ADM|A0|<cr> 

GOL|AD|199505011200|00312^Cải thiện tuần hoàn ngoại biên^Danh sách mục tiêu tổng thể 

(danh mục dùng chung)||||199505011200|199505101200|Đến hạn^Đến hạn rà 

soát^Danh sách rà soát tiếp theo|||199505021200||QAM|||ACT^Hiệu dụng^Level Seven 
Healthcare, Inc. Internal|199505011200|P^Bệnh nhân^Level Seven Healthcare, Inc. 
Internal||<cr> 

ROL|12^Y tá chính^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận vào viện^Alan^A^^RN| 
199505011200||||<cr> 

ROL|45^Người ghi báo cáo^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập 

viện^Alan^^^^|199505011201||||<cr> 

PRB|AD|199505011200|04411^Tuần hoàn hạn chế^Danh sách vấn đề của điều dưỡng|| 
||199505011200|||IP^Bệnh nhân nội trú^Danh sách phân loại vấn đề| NU^Điều 

dưỡng^Danh sách chuyên ngành quản lý|Cấp tính^Cấp tính^Danh sách bệnh kéo dài| 
C^Đã xác nhận^Danh sách tình trạng xác nhận|A1^Đang hiệu dụng^Danh sách tình trạng 

vòng đời| 199505011200|199504250000||2^Thứ cấp^Danh sách xếp 

hạng|HI^Cao^Danh sách mã hóa tính chắc chắn||1^Đầy đủ^Danh sách mã hóa mức nhận 

biết|2^Tốt^Danh sách mã hóa tiên lượng|||| <cr> 

ROL|1^Bác sĩ chẩn đoán^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập 

viện^Alan^A^^MD| 

199505011200||||<cr> 

OBX|001|TX|^Phù nề phụ thuộc ngoại biên|1|Tăng phù nề ở chi dưới|<cr> 

 

Dưới đây là một ví dụ về bản tin vấn đề của bệnh nhân.  
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MSH|^~\&|SENDAP|SENDFAC|RECAP|RECFAC|||PPR^PC1| <cr> 

PID||0123456-1||EVERYMAN^ADAM^A|||||||9821111|<cr> 

PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^ATTEND^AARON^A.|||SUR||||ADM|A0|<cr> 

PRB|AD|199505011200|04411^Tuần hoàn hạn chế^Danh sách vấn đề điều dưỡng|| 
||199505011200|||IP^Bệnh nhân nội trú^Danh sách phân loại vấn đề| NU^Điều 

dưỡng^Danh sách Chuyên ngành quản lý|Cấp tính^Cấp tính^Danh sách bệnh kéo dài| 
C^Đã xác nhận^Danh sách tình trạng xác nhận|A1^Đang hiệu dụng^Danh sách tình trạng 

vòng đời| 199505011200|199504250000||2^Thứ cấp^Danh sách xếp 

hạng|HI^Cao^Danh sách mã hóa tính chắc chắn||1^Đầy đủ^Danh sách mã hóa mức độ 

nhận thức|2^Tốt^Danh sách mã hóa tiên lượng|||| <cr> 

ROL|1^Người chẩn đoán^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập viện^Alan^A^^MD| 
199505011200||||<cr> 

ROL|45^Người ghi báo cáo y khoa^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập 

viện^Alan^^^^|199505011201||||<cr> 

OBX|001|TX|^Phù nề phụ thuộc ngoại biên|1|Tăng phù nề  ở chi dưới|<cr> 

GOL|AD|199505011200|00312^Cải thiện tuần hoàn ngoại biên^Danh sách mục tiêu tổng thể 

(Danh mục dùng chung)||||199505011200|199505101200|Đã đến hạn^Đến hạn rà 

soát^Danh sách rà soát tiếp theo|| 199505021200||QAM|||ACT^Đang hiệu dụng^ Level 
Seven Healthcare, Inc. Internal|199505011200| P^Bệnh nhân^Level Seven Healthcare, 
Inc.||<cr> 

ROL|12^Y tá chính^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập viện^Alan^A^^RN| 
199505011200||||<cr> 

 

Dưới đây là ví dụ về bản tin định hướng vấn đề về lộ trình điều trị của bệnh nhân. 
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MSH|^~\&|SENDAP|SENDFAC|RECAP|RECFAC|||PPP^PCB| <cr> 

PID||0123456-1||EVERYMAN^ADAM^A|||||||9821111|<cr> 

PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^ATTEND^AARON^A.|||SUR||||ADM|A0|<cr> 

PTH|AD^^HL70287|OH457^Lộ trình điều trị tim hở 

^AHCPR|0018329078785^PCIS1|199505011200|A1^Đang hiệu dụng^Danh sách tình 
trạng vòng đời lộ trình điều trị|199505011200|<cr> 

VAR|84032847876^LOCK|199505011200||^Kiểm tra lại^Virgil^V^^RN|23^Trùng 
hợp^Danh sách nhóm sai khác|Vượt điểm ngưỡng APACHE III.|<cr> 

PRB|AD|199505011200|04411^Tuần hoàn hạn chế^Danh sách vấn đề điều dưỡng|| 
||199505011200|||IP^Bệnh nhân nội trú^Danh sách phân loại vấn đề| NU^Điều 

dưỡng^Danh sách chuyên ngành quản lý|Cấp tính^Cấp tính^Danh sách bệnh kéo dài| 
C^Đã xác nhận^Danh sách tình trạng xác nhận|A1^Đang hiệu dụng^Danh sách tình trạng 

vòng đời| 199505011200|199504250000||2^Thứ cấp^Danh sách xếp 

hạng|HI^Cao^Danh sách mã hóa tính chắc chắn||1^Đầy đủ^Danh sách mã hóa mức nhận 

thức|2^Tốt^Danh sách mã hóa tiên lượng|||| <cr> 

ROL|1^Người chẩn đoán^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập viện^Alan^A^^MD| 
199505011200||||<cr> 

ROL|45^Người ghi báo cáo^Danh sách vai trò tổng thể|AD|^Tiếp nhận nhập 

viện^Alan^^^^|199505011201||||<cr> 

ORC|NW|2045^OE||||E|^C^199505011200^199505011200^^TM30^^^^|<cr> 

RXO|||3|L|IV|DUNG DỊCH MUỐI BIỂN SÂU D5W VỚI 1/2 MUỐI ĐẲNG TRƯƠNG (NS) VỚI 

20 MEQ KCL CỨ MỖI BA CHAI BẮT ĐẦU TỪ CHAI ĐẦU TIÊN 
|W8&825&A^|N||||||||H30<cr> 

ORC|NW|1000^OE|9999999^RX|||E|^Q6H^D10^^^R|||||||<cr> 

RXA|1|199505011200|||0047-0402-30^Ampicillin 250 MG TAB^NDC|2|TAB||<cr> 

12.6 CÁC CÂN NHẮC KHI THỰC HIỆN TRIỂN KHAI 

Ủy ban Kỹ thuật Chăm sóc Bệnh nhân nhận thấy rằng tài liệu này chứa rất nhiều 

thông tin dành cho các hệ thống máy tính hiện đang được phát triển. Các tổ chức/hãng 

cung cấp tham gia phát triển sẽ chịu trách nhiệm định nghĩa các bảng biểu cần thiết đã 

được thảo luận ở các phần trước. Khi các bảng biểu này đã được định nghĩa và làm rõ, 

chúng sẽ được đưa vào tài liệu này để phân phát rộng rãi.  

Các ứng dụng có thể có các định hướng khác nhau trong việc thể hiện thứ bậc vấn 

đề và mục tiêu. Ví dụ, quan hệ cha-con có thể ứng với quan hệ vấn đề - mục tiêu hoặc 

mục tiêu - vấn đề. Để hòa hợp được các định hướng khác nhau này, bản tin Vấn đề cho 

phép thể hiện các mục tiêu phụ thuộc vào một vấn đề về mặt chức năng, và bản tin Mục 

tiêu thể hiện các Vấn đề phụ thuộc một Mục tiêu về mặt chức năng. Chúng tôi ghi nhận 

rằng các tổ chức sẽ quyết định lựa chọn một trong hai phương pháp luận trên dựa theo 

định hướng được ưa chuộng hơn trong quá trình triển khai thực tế. 
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12.7 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI (CHƯA GIẢI QUYẾT) 

Trong cả hai phân đoạn Vấn đề và Mục tiêu, một trường dữ liệu có tên là “Giai 

đoạn chăm sóc” được đưa vào. Trường dữ liệu này được đưa vào nhằm chứa thông tin về 

thực thể đã được định nghĩa bởi các quy tắc nghiệp vụ đã được đồng thuận nhằm định 

nghĩa một giai đoạn chăm sóc.  

Từng nghiệp vụ/ứng dụng phải có khả năng nhận biết và xử lý các vấn đề về tính 

nhất quán của dữ liệu có thể phát sinh do các danh sách vấn đề và danh sách mục tiêu có 

thể không chỉ có một chủ sở hữu bản ghi duy nhất. Chương này không đề cập đến sự cần 

thiết của việc đồng sở hữu dữ liệu (dữ liệu Vấn đề và Mục tiêu) giữa hai hay nhiều ứng 

dụng y khoa đồng thời hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân trong thời gian thực. Từ quan điểm về 

tính nhất quán của dữ liệu, các dữ liệu về Vấn đề/Mục tiêu phải được khởi tạo (và do đó 

bị sở hữu) bởi duy nhất một ứng dụng – ví dụ, một ứng dụng y khoa phía trước (nguồn, 

ứng dụng giúp người dùng tương tác với hệ thống) truyền đến một ứng dụng lưu trữ phía 

sau (ứng dụng chạy ngầm chẳng hạn như hệ thống quản trị CSDL). Vấn đề này không 

được xem là thuộc phạm vi trách nhiệm hiện tại của Ủy ban Chăm sóc Bệnh nhân; do đó, 

vấn đề này sẽ được gửi sang Ủy ban Hạ tầng & Truyền tin để thảo luận thêm.  

Định nghĩa yếu tố dữ liệu dành cho trường dữ liệu REL-12-Chỉ báo phủ định trong 

mục 12.4.5.12 là không chính xác; hiện nay định nghĩa này ghi “Trường này chứa khoảng 

thời gian liên quan tới việc xác nhận mối quan hệ”. Tuy nhiên định nghĩa này đang bị sai. 

Định nghĩa đúng phải là “Trường này, nếu có và được đặt giá trị là đúng (true), chỉ báo 

rằng quan hệ được đưa ra là không đúng và không tồn tại”. Vì việc chỉnh sửa định nghĩa 

này sẽ gây ra một sự thay đổi lớn, đề xuất thay đổi chính thức định nghĩa sẽ được đưa ra 

trong Phiên bản 2.9. Trước khi vấn đề này được hiệu chỉnh, người sử dụng tiêu chuẩn 

được khuyến nghị nên cân nhắc sử dụng định nghĩa thay thế nói trên trong trường hợp sử 

dụng yếu tố dữ liệu này.  
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