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13.2 THÔNG TIN CƠ BẢN VÀ GIỚI THIỆU 

13.2.1  Thông tin cơ bản 

Tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng bao gồm việc tích hợp hoặc việc kết 

nối của các hệ thống tự động hoặc vận chuyển bằng máy, các thiết bị phân tích, và thiết bị 

phân tích trước hoặc sau tiến trình chẳng hạn như các hệ thống phân tách và ly tâm tự 
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động, mở nắp, đóng nắp, sắp xếp, thu thập và lưu trữ mẫu xét nghiệm. Ngoài các cổng 

kết nối điện hoặc cơ khí của các thiết bị khác nhau, máy tính điều khiển những thiết bị 

hoặc công cụ này cũng phải được kết nối với Hệ thống Quản lý thông tin phòng xét 

nghiệm (LIS). 

Các loại thông tin được trao đổi giữa những hệ thống này bao gồm việc kiểm soát 

tiến trình và thông tin trạng thái đối với mỗi thiết bị hoặc máy phân tích, mỗi mẫu xét 

nghiệm, vật chứa mẫu xét nghiệm, và vật mang vật chứa mẫu xét nghiệm, thông tin và dữ 

liệu chi tiết liên quan đến bệnh nhân, chỉ định, kết quả, và thông tin liên quan đến các 

thuật toán lưu lượng mẫu xét nghiệm và ra quyết định tự động. Loạt thông tin trao đổi 

này là thực sự cần thiết hỗ trợ cho Hệ thống Tự động hóa phòng xét nghiệm (LAS) kiểm 

soát nhiều tiến trình khác nhau và đảm bảo rằng mỗi mẫu xét  nghiệm hoặc chất dịch có 

được các xét nghiệm chính xác và được thực hiện theo một trình tự thích hợp. 

Vào năm 1999, trên thế giới có khoảng hơn 200 cơ sở xét nghiệm cận lâm sàng 

với hệ thống “tự động hóa hoàn toàn xét nghiệm cận lâm sàng” và hàng trăm cơ sở khác 

với cấp độ tự động hóa thấp hơn – hệ thống tự động theo từng mảng công việc hoặc tự 

động hóa theo mô đun. Sự phát triển các tiêu chuẩn tiềm năng cho các khía cạnh của tự 

động hóa xét nghiệm cận lâm sàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc liên thông các hệ 

thống đang được phát triển bởi nhiều bên tham gia vào việc tự động hóa phòng xét 

nghiệm – các nhà cung cấp các công cụ phân tích, hệ thống LIS, hệ thống tự động và 

thiết bị điện và các khách hàng của phòng xét nghiệm của họ. 

Trong những năm đầu thập niên 1990, tổ chức đặc biệt, Ban chỉ đạo các tiêu chuẩn 

Tự động hóa xét nghiệm cận lâm sàng (CTASSC), đã tham gia hội nghị thường niên, Hội 

nghị Quốc tế về Tự động hóa và máy tự động (ICAR) và Hiệp hội nghề nghiệp Mỹ Hóa 

lâm sàng (AACC). Vào năm 1996, CTASSC đã tiếp cận với NCCLS 1, đã được thế giới 

công nhận, tổ chức tiêu chuẩn thống nhất đã phát triển hơn 125 tiêu chuẩn phòng xét 

nghiệm cận lâm sàng và các sản phẩm liên quan kể từ khi thành lập vào năm 1968, để 

cùng thực hiện dự án về tự động hóa phòng xét nghiệm lâm sàng. NCCLS đã đồng ý tài 

trợ cho dự án này độc lập với nguồn tài chính được cấp trực tiếp từ các nhà cung cấp 

trong các lĩnh vực như tự động hóa phòng xét nghiệm, công cụ, hệ thống LIS, và các 

khách hàng tự động hóa. Nó đã được tổ chức thành một dự án “theo dõi nhanh chóng” để 

xây dựng và phát triển các tiêu chuẩn tương lai hỗ trợ hướng dẫn việc phát triển tự động 

hóa phòng xét nghiệm trong tương lai. Với sự giám sát của một Ủy ban khu vực về Tự 

                                                           
1  NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 1400, Wayne, PA 19087; www.nccls.org 
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động hóa, năm tiểu ban riêng biệt đã được thành lập vào năm 1997 để xây dựng và phát 

triển các tiêu chuẩn tương lai cho: 

 Các vật mang và vật chứa mẫu xét nghiệm 

 Mã vạch (barcode) cho định danh vật chứa mẫu xét nghiệm 

 Thông tin liên lạc 

 Các đặc điểm và yêu cầu hoạt động của hệ thống 

 Các cổng kết nối cơ điện 

NCCLS đã phê duyệt và công bố cấp độ các tiêu chuẩn cho tất cả năm lĩnh vực 

này. 

13.2.2  Giới thiệu 

Chương này quy định các sự kiện kích hoạt HL7, bản tin, và phân đoạn có thuộc 

tính bắt buộc cho việc thực hiện triển khai các cổng kết nối giao tiếp tự động hóa phòng 

xét nghiệm lâm sàng. Chương này đã được xây dựng bởi sự kết hợp giữa Nhóm Quan 

tâm đặc biệt Tự động hóa phòng xét nghiệm HL7 và tiểu ban NCCLS về kết nối giao tiếp 

với các hệ thống tự động. Qua sự thống nhất giữa HL7 và NCCLS, chương này cũng 

được công bố toàn bộ nội dung theo hình thức được NCCLS phê duyệt một phần cấp độ 

tiêu chuẩn: 

 AUTO3, “Tự động hóa phòng xét nghiệm: Kết nối giao tiếp với các Hệ thống 

xét nghiệm lâm sàng, các công cụ, thiết bị, và Hệ thống thông tin, © NCCLS” 
2
 

Tài liệu này chứa các chương khác để tạo môi trường thuận lợi cho nhà cung cấp 

triển khai tất cả các yếu tố thiết yếu đáp ứng tiêu chuẩn. 

Các nội dung khác liên quan đến các tiêu chuẩn tự động hóa xét nghiệm lâm sàng 

NCCLS bao gồm: 

 AUTO1: “Tự động hóa phòng xét nghiệm: Vật chứa/vật mang mẫu xét 

nghiệm”, © NCCLS. 

 AUTO2: “Tự động hóa phòng xét nghiệm: Mã vạch (barcode) đối với định 

danh vật chứa mẫu xét nghiệm”, © NCCLS. 

 AUTO4: “Tự động hóa phòng xét nghiệm: Các yêu cầu, đặc tính hoạt động, và 

                                                           
2  (NCCLS. Tự động hóa phòng xét nghiệm: Giao tiếp với các Hệ thống Phòng xét nghiệm Cận lâm sàng tự động, các công cụ, thiết bị, và Hệ 

thống thông tin; Tiêu chuẩn đã được phê duyệt – NCCLS tài liệu AUO3-A [ISBN 1-56238-361-2]. NCCLS, 940 West Valley Road, Suite 

1400, Wayne, PA  19087-1898 USA, 2000).  www.nccls.org 



Chương 13: Tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng 

Trang 12 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

thành phần thông tin của hệ thống”, © NCCLS. 

 AUTO5: “Tự động hóa phòng xét nghiệm: Các cổng kết nối giao tiếp cơ điện”, 

© NCCLS. 

Độc giả được phép tham khảo bất kỳ hoặc các tiêu chuẩn NCCLS, đặc biệt 

AUTO3 và AUTO4, để biết thêm thông tin chi tiết và các yêu cầu kết nối giao tiếp trong 

các ứng dụng tự động hóa phòng xét nghiệm lâm sàng. 

Mô hình điều khiển đã được đề xuất trong tiêu chuẩn là một mô hình mở rộng đã 

được mô tả trong LECIS: 

 ASTM E1989-98. Đặc tả kỹ thuật Cổng kết nối điều khiển thiết bị phòng xét 

nghiệm. Hiệp hội kiểm nghiệm và vật liệu Mỹ; 1998. 

13.2.3  Chú thích thuật ngữ 

Thuật ngữ ANSI X3.182-19903 sẽ được sử dụng trong trường hợp thích hợp. Các 

thuật ngữ liên quan đến kỹ thuật máy tính khác được sử dụng trong tài liệu này được mô 

tả trong Thuật ngữ ASTM E 10134, IEEE 1005, IEEE 6106, and ANSI X3.172.7 

13.2.3.1 Accession Identifier - Định danh tham gia (cũng là mã số tham gia):  

Định danh dưới dạng số (hoặc ký tự) được ấn định bởi LIS cho một chỉ định xét 

nghiệm. Tùy thuộc vào hệ thống LIS cụ thể mà các chỉ định xét nghiệm của bệnh nhân 

cho một lần thăm khám có thể sử dụng một hoặc nhiều định danh tham gia và mỗi định 

danh tham gia có thể bao gồm một hoặc nhiều xét nghiệm và một hoặc nhiều mẫu xét 

nghiệm và/hoặc vật chứa mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, các định danh tham gia là duy nhất 

trong mỗi lần bệnh nhân thăm khám. Định danh tham gia không thể giống các mã số chỉ 

định của nơi ra chỉ định hoặc nơi thực hiện chỉ định, bởi vì sự ràng buộc duy nhất. 

13.2.3.2 Additive - Chất phụ gia: 

Như đã được sử dụng ở đây, đề cập đến một chất thường là chất hóa học được 

thêm vào ống thu thập hoặc vật chứa mẫu xét nghiệm để ngăn chặn sự giảm phẩm chất 

của một hoặc nhiều thành phần cấu thành mẫu xét nghiệm. 

                                                           
3  Tiêu chuẩn ANSI X3.182-1990. Các hướng dẫn Chất lượng in mã bar code. New York, NY: American National Standards Institute; 1995 

4  ASTM E1013-93. Thuật ngữ tiêu chuẩn liên quan đến Các hệ thống máy tính hóa. West Conshohocken, PA: Hiệp hội kiểm nghiệm và Vật 

liệu Hoa Kỳ; 1993 

5  IEEE 100. Từ điển các thuật ngữ điện và điện tử. Viện kỹ sư điện và điện tử. Inc.; 1996 

6  IEEE 610. Bảng chú thích các ngôn ngữ máy tính. Viện kỹ sư điện và điện tử. Inc.; 1993 

7  ANSI X3.172-1996. Công nghệ thông tin – Từ điển các tiêu chuẩn Quốc gia Hoa kỳ về CNTT (ANSDIT). New York, NY: Viện các tiêu 

chuẩn Quốc gia Hoa kỳ; 1996. 
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13.2.3.3 Aliquot – Một phần chia nhỏ của mẫu xét nghiệm:  

1) Trong việc phân tích định lượng, một mẫu thử bao gồm các thành phần được 

biết đến hoặc một thành phần đo đạc được trong toàn bộ mẫu vật; 2) Trong các tài liệu 

tiêu chuẩn Tự động hóa Phòng xét nghiệm NCCLS, một thành phần của một mẫu xét 

nghiệm được đựng trong vật chứa riêng biệt để dễ dàng thực hiện các xét nghiệm đồng 

thời hoặc để dự trữ cho việc sử dụng trong tương lai. 

Lưu ý: a) Một phần nhỏ của mẫu xét nghiệm thường được lấy ra từ mẫu xét nghiệm ban 

đầu sau khi tiến trình khởi tạo, chẳng hạn sự ly tâm, để thu được mẫu huyết thanh hoặc 

huyết tương, và được xem xét là giống hệt nhau về mặt hóa học đối với tất cả sự phân 

chia mẫu ban đầu của huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, CSF, vv.; 

b) Nó thực sự cần thiết để xác định thành phần dưới dạng một mẫu xét nghiệm đơn riêng 

biệt từ mẫu xét nghiệm gốc trong vật chứa mẫu thu thập được gắn nhãn với một định 

danh duy nhất mà có thể được liên kết hoặc kết hợp với vật chứa mẫu thu thập ban đầu. 

13.2.3.4 Anlyzer - Máy phân tích:  

Một công cụ và/hoặc việc xử lý mẫu xét nghiệm và điều khiển các thiết bị thực 

hiện đo lường định lượng mẫu xét nghiệm của bệnh nhân, các chất phân tích lâm sàng có 

liên quan. 

Lưu ý: Một thành phần của mẫu xét nghiệm của bệnh nhân được dùng hết trong tiến 

trình phân tích. 

13.2.3.5 Automated - Tự động hóa:  

Một đặc điểm được áp dụng khi tất cả các tiến trình phân tích, bao gồm mẫu thử 

và sự hấp thu thuốc thử, tương tác mẫu thử/thuốc thử, phân tích hóa học/sinh học, kết quả 

tính toán, và cơ chế đọc số liệu kết quả. 

13.2.3.6 Automated instrument – Dụng cụ tự động hóa:  

Một dụng cụ phòng xét nghiệm có thể hoặc không thể kết nối với hệ thống thông 

tin phòng xét nghiệm lâm sàng (LIS), Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), và/hoặc hệ 

thống tự động phòng xét nghiệm (LAS), mà thực hiện các phép đo lường mẫu xét nghiệm 

của bệnh nhân; 

Lưu ý: Các dụng cụ này có thể có sự điều chỉnh phần mềm và/hoặc phần cứng cụ thể 

nhằm cho phép kết nối giao tiếp với hệ thống tự động phòng xét nghiệm. 
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13.2.3.7 Automation System - Hệ thống tự động:  

Một hệ thống tự động đề cập đến nhiều loại hệ thống khác nhau có thể bao gồm 

một vài loại sau đây: các dụng cụ tự động hóa, hệ thống thông tin phòng xét nghiệm cận 

lâm sàng (LIS), Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS), và/hoặc hệ thống tự động phòng xét 

nghiệm (LAS), các thiết bị xử lý đầu cuối. 

13.2.3.8 Bar code - Mã vạch:  

Một chuỗi các thanh hình chữ nhật song song có khoảng cách tạo ra một ký hiệu 

diễn giải một định danh dạng số hoặc ký tự. 

13.2.3.9 Bar length - Độ dài thanh:  

Độ dài của các thanh trong mã bar code. 

13.2.3.10  Barrier - Vật chặn:  

Tham khảo phân cách 

13.2.3.11  Barrier Delta - Vật chặn Delta:  

Xác định khoảng cách từ Điểm tham chiếu đến vật liệu ngăn cách (vật chặn) trong 

vật chứa mẫu xét nghiệm. Khoảng cách này có thể được cung cấp bởi LAS đến các dụng 

cụ và/hoặc mẫu xét nghiệm đang xử lý/kiểm soát thiết bị để dễ dàng chèn dụng cụ thăm 

dò mẫu vào mẫu xét nghiệm mà không động đến vật ngăn cách. Tham khảo định nghĩa 

Điểm tham chiếu hoặc tiêu chuẩn NCCLS AUTO5 Tự động hóa phòng xét nghiệm: Các 

cổng kết nối giao tiếp cơ điện. 

13.2.3.12  Bottom of cap - Đáy nắp:  

Điểm xa nhất trên cùng (đỉnh) của vật chứa/ống nghiệm là nắp 

Lưu ý: Điểm này có thể nằm bên trong ống nghiệm. 

13.2.3.13  Bottom of container /Bottom of tube - Đáy vật chứa/Đáy ống nghiệm:  

Một thành phần của vật chứa/ống xét nghiệm xa nhất từ nắp (tham khảo Điểm 

tham chiếu). 

13.2.3.14  Bottom of tube - Đáy ống nghiệm: 

Tham khảo Đáy vật chứa.  

13.2.3.15  Carrier - Vật mang:  

Tham khảo vật mang mẫu xét nghiệm. 
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13.2.3.16  Character - Ký tự: 

1) Yếu tố nhỏ nhất của hệ thống chữ viết. 

Lưu ý: Một ký tự đề cập đến một ý tưởng trừu tượng thay vì một hình dạng cụ thể. 

2) Một thành phần mã. 

13.2.3.17  Clinical laboratory automation - Phòng xét nghiệm lâm sàng tự động:  

Việc tích hợp của nhân sự và các quá trình trước phân tích, phân tích sau phân tích 

và hệ thống thông tin. 

13.2.3.18  Clinical laboratory automation systems - Các hệ thống phòng xét nghiệm lâm 

sàng tự động: 

Một tập hợp các thành phần vận chuyển, phân tích, xử lý thông tin cơ học và điện 

tử, nguyên vật liệu liên quan đến việc kiểm tra chẩn đoán lâm sàng của các mẫu xét 

nghiệm của bệnh nhân, điều khiển, thiết bị xác định kích cỡ, tiêu chuẩn và hình ảnh. 

13.2.3.19  Closed-container sampling/Closed-tube sampling - Vật chứa mẫu/ống nghiệm 

đóng nắp: 

Hành động trích rút một mẫu thử nghiệm từ vật chứa/ống nghiệm đang bị đóng 

nắp, đòi hỏi que thăm dò chọc xuyên qua nắp của vật chứa mẫu. 

13.2.3.20  Closed-tube sampling - Ống nghiệm chứa mẫu đóng kín:  

Tham khảo vật chứa mẫu đóng kín.  

13.2.3.21  Container/Tube/Test Tube - Vật chứa/ống nghiệm/ống xét nghiệm: 

Tham khảo vật chứa mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.22  Container Identifier - Định danh vật chứa mẫu  

Định danh dạng số (hoặc chữ) được cung cấp bởi hệ thống LIS hoặc LAS để xác 

định duy nhất mỗi vật chứa mẫu xét nghiệm hoặc vật chứa thành phần của mẫu xét 

nghiệm. TIÊU CHUẨN TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS bắt buộc phải 

có định danh duy nhất cho mỗi vật chứa mẫu xét nghiệm được đề xuất trong LAS.  

13.2.3.23  Cycle time components - Các thành phần chu kỳ thời gian: 

Các phân đoạn thời gian xác định của tiến trình về việc di chuyển một mẫu xét 

nghiệm đến khâu kế tiếp, bao gồm: chuyển mẫu xét nghiệm cho hệ thống vận chuyển để 

đưa vào vị trí cố định trong thiết bị; việc định danh chính xác mẫu xét nghiệm tại vị trí; 

chọc que thăm dò xuyên qua vật chứa mẫu xét nghiệm, hoặc vận chuyển vật chứa mẫu 

vào trong thiết bị, chọc xuyên qua, và trả vật chứa mẫu xét nghiệm về vật mang mẫu xét 
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nghiệm/hệ thống vận chuyển; rời khỏi vật chứa mẫu xét nghiệm đã hoàn thành; di chuyển 

đến vị trí vật chứa mẫu xét nghiệm tiếp theo. 

13.2.3.24  Decapping - Mở nắp: 

Mở nắp đóng vật chứa mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.25  Delimiter - Dấu ngăn cách:  

Một biểu tượng được sử dụng để ngăn cách các hạng mục trong một danh sách.  

13.2.3.26   Directions of the specimen, Transportation system, Instrument or Specimen 

processing and handling device interfaces - Các hướng của mẫu xét nghiệm, Hệ thống 

vận chuyển, Dụng cụ hoặc tiến trình xử lý và điều khiển các cổng kết nối giao tiếp thiết 

bị: 

Các trục trực giao (các trục vuông góc). 

Lưu ý: a) Những trục trực giao này được trình bày trong hình 13-1 

 

 

Hình 13-1. Khung tham chiếu vật lý trong không gian 3 chiều (X-Y-Z) 

Hướng trục X, n – Hướng di chuyển của mẫu xét nghiệm dọc theo hệ thống vận 

chuyển. 

Lưu ý: b) các mẫu xét nghiệm sẽ di chuyển đọc theo chiều X, Ví dụ, việc vận chuyển từ 

trạm đến trạm trong phòng xét nghiệm (xem hình 13-2) 

Z:  Di chuyển theo hướng thẳng đứng của 

que thăm dò mẫu hoặc thiết bị mẫu 

X:  Hướng di chuyển mẫu xét 

nghiệm theo mặt phẳng ngang 

Y: Hướng di chuyển mặt phẳng ngang vuông 

góc với hướng di chuyển mẫu xét nghiệm 
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Hình 13-2. Hướng X 

Hướng Y, n – Hướng ngang vuông góc với hướng di chuyển mẫu xét nghiệm dọc 

theo hệ thống vận chuyển;  

Lưu ý: c) các mẫu xét nghiệm có thể di chuyển theo hướng Y từ một hệ thống vận 

chuyển đến vị trí trên thiết bị để phân tích (xem hình 13-3). Que thăm dò sẽ di chuyển 

theo trục Y giống như khi nó di chuyển ra khỏi dụng cụ hoặc tiến trình xử lý mẫu xét 

nghiệm và điều khiển thiết bị trực tiếp đến vị trí phía trên vật chứa mẫu xét nghiệm. 

Di chuyển dọc theo Trục hướng X 

Các vật chứa mẫu xét nghiệm 

trong vật mang 

 

Cơ chế vận chuyển 
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Hình 13-3. Hướng Y 

Hướng Z, n – Chiều thẳng đứng;  

Lưu ý: d) các mẫu xét nghiệm có thể được nâng lên theo hướng Z rời khỏi hệ thống vận 

chuyển để vận chuyển giữa các vị trí; e) đường tâm của vật chứa nên được kiểm soát, do 

nó đang đi theo hướng Z; thiết bị định tâm mẫu xét nghiệm sẽ tham chiếu đến chiều 

hướng Z; que thăm dò mẫu sẽ đi theo chiều Z khi nó di chuyển xuống phía dưới vào 

trong vật chứa mẫu xét nghiệm để chọc hút huyết thanh, máu, vv cho việc phân tích (xem 

hình 13-4); f) Việc quay xung quanh trục Z có thể được sử dụng để định vị và đọc nhãn 

bar code được dán trên vật/lọ/ống chứa mẫu xét nghiệm hoặc để đánh giá chất lượng của 

mẫu xét nghiệm về độ đục, tán huyết, chứng vàng da, vv. 

Thiết bị 
(máy phân tích) 

Di chuyển mẫu xét nghiệm vào 
trong thiết bị hoặc di chuyển 
que thăm dò từ thiết bị đến 
mẫu xét nghiệm 
(Hướng Y) 
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Hình 13-4. Hướng Z 

13.2.3.27  Directions of the sample, Transportation system, Instrument or Specimen 

processing handling device and interfaces - Hướng của mẫu thử, hệ thống vận chuyển, 

thiết bị hoặc mẫu xét nghiệm, điều khiển thiết bị và các cổng giao tiếp  

Tham khảo các hướng của mẫu xét nghiệm, vv. 

13.2.3.28  Direct track sampling - Theo dõi lấy mẫu trực tiếp: 

Tiến trình hút mẫu diễn ra trực tiếp với vật chứa mẫu xét nghiệm trong khi nó vẫn 

còn nằm trên hệ thống vận chuyển, nhờ đó dụng cụ chọc hút tăng độ dài để tìm đến vật 

chứa mẫu xét nghiệm trên hệ thống vận chuyển;  

Lưu ý: tiến trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa hệ thống vận chuyển và dụng cụ chọc hút, 

tiến trình xử lý mẫu và điều khiển thiết bị liên quan đến điểm tham chiếu (POR) nhằm 

hướng dẫn que chọc hút di chuyển đến mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.29  Docking site - Nơi cố định:  

1) Vị trí của cổng giao tiếp vật lý giữa hai thành phần của hệ thống; 2) Trong các 

tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, cổng kết nối giao 

tiếp giữa hệ thống vận chuyển, dụng cụ và/hoặc tiến trình xử lý mẫu xét nghiệm, điều 

Đường tâm 

Que chọc hút 

Vật chứa mẫu 

xét nghiệm 

Hướng Z 
Di chuyển Que chọc hút hoặc 
vật chứa mẫu xét nghiệm 
theo hướng thẳng đứng 
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khiển các thiết bị để chuyển vật chứa mẫu xét nghiệm đến nơi để thực hiện việc lấy mẫu 

thử. 

13.2.3.30  Flection - Chỗ uốn:  

Điểm mà ở đó vách ngăn thẳng đứng của vật chứa mẫu xét nghiệm uốn cong để 

hình thành đáy. 

13.2.3.31  Interaction - Sự tương tác: 

Tiêu chuẩn trao đổi các bản tin giữa hai loại thiết bị để đồng bộ một loạt nhiều 

lệnh thực thi. Các mô hình trạng thái được sử dụng để mô tả các tương tác tiêu chuẩn 

13.2.3.32  Label - Nhãn: 

1) Việc hiển thị bản viết tay, bản in hoặc đồ họa dán trực tiếp trên vật chứa mẫu; 2) 

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, mã 

vạch (bar code) và thông tin mà con người có thể đọc khác được in lên tờ giấy có lớp keo 

dán. 

13.2.3.33  Laboratory automation system (LAS) - Hệ thống tự động hóa phòng xét 

nghiệm (LAS):  

Hệ thống bao gồm công nghệ thông tin và phần cứng cho phép tiến trình của 

phòng xét nghiệm lâm sàng hoạt động mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của cá nhân 

vận hành hệ thống. 

Lưu ý: Chức năng điển hình bao gồm hệ thống thông tin điều khiển các thiết bị trực tiếp 

thông qua cổng kết nối giao tiếp LAS, bao gồm bất kỳ công nghệ thao tác mẫu xét 

nghiệm (ví dụ, quay ly tâm); vận chuyển mẫu; đánh giá kết quả, lặp lại xét nghiệm, kiểm 

tra phản ứng; đánh giá chất lượng và báo cáo kết quả. 

13.2.3.34  Laboratory equipment control interface specification (LECIS) - Đặc tả kỹ thuật 

cổng kết nối giao tiếp điều khiển thiết bị phòng xét nghiệm (LECIS):  

Giao thức cấp cao định nghĩa nội dung bản tin cho những hành vi hoặc tương tác 

tiêu chuẩn để điều khiển từ xa các thiết bị và dụng cụ phân tích (ASTM E 1989-98) 

13.2.3.35  Laboratory Information system (LIS) - Hệ thống thông tin phòng xét nghiệm 

(LIS):  

Hệ thống thông tin chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu liên quan đến định danh mẫu 

xét nghiệm của bệnh nhân, các xét nghiệm được chỉ định (yêu cầu) thực hiện, các báo cáo 

kết quả, kiểm soát chất lượng xét nghiệm, và các khía cạnh khác của việc phân tích mẫu. 
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Lưu ý: a) các cổng kết nối LIS giao tiếp trực tiếp với LAS để trao đổi thông tin về bệnh 

nhân, thăm khám, vật chứa mẫu, chỉ định xét nghiệm, trạng thái mẫu xét nghiệm, kết quả 

của những xét nghiệm đã được thực hiện; 

b) Thiết bị hoặc việc xử lý mẫu xét nghiệm và thiết bị nắm giữ có thể kết nối giao tiếp 

với LIS hoặc LAS để thực hiện trực tiếp xét nghiệm và thu thập kết quả để báo cáo. 

c) LIS thường kết nối với hệ thống thông tin cận lâm sàng phục vụ nhu cầu của bác sỹ và 

nhân viên y tế. 

13.2.3.36  LECIS:  

Từ viết tắt của đặc tả kỹ thuật cổng kết nối giao tiếp điều khiển thiết bị phòng xét 

nghiệm, (ASTM E 1989-98). 

13.2.3.37  Location - Vị trí:  

Vị trí vật lý trong phòng xét nghiệm, với mã định danh duy nhất (mã số kệ tủ lạnh, 

ID công cụ giảm xóc, định danh rãnh).  

13.2.3.38  Open-container sampling/Open-tube sampling - Vật chứa mẫu mở/ống nghiệm 

chứa mẫu mở:  

Hành động chọc hút mẫu từ vật chứa mẫu xét nghiệm đã được mở nắp trước đó 

Lưu ý: dụng cụ chọc hút mẫu thử tiếp xúc với bề mặt mẫu xét nghiệm mà không có vật 

ngăn chặn vật lý. 

13.2.3.39  Open-tube sampling - Ống chứa mẫu mở:  

Xem vật chứa mẫu mở.  

13.2.3.40  Pitch - Bước: 

Khoảng cách giữa hai vật chứa mẫu xét nghiệm trong vật mang hoặc giữa hai vật 

mang vật chứa mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.41  Point of Reference/Point in space (POR) - Điểm tham chiếu/điểm khoảng cách, 

(POR):  

Điểm giao nhau của mặt phẳng xy và đường vô hạn theo hướng ‘z’.  

Lưu ý: POR là điểm tham chiếu với tất cả việc đặt vị trí và căn chỉnh của các vật chứa 

mẫu xét nghiệm được đo đạc. 

13.2.3.42  Process instruments - Các thiết bị xử lý: 

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

các thành phần cấu thành phòng xét nghiệm tự động bao gồm các thiết bị tự động thực 

hiện nhiều công việc trước và sau phân tích, thực hiện các công việc phi phân tích trên 

mẫu xét nghiệm, vật chứa, vật mang, và các tiến trình xử lý tương tự. 
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13.2.3.43  Quiet zone - Vùng trống: 

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

khoảng không gian (chỗ trống) trên mã vạch ngay trước mã vạch đầu tiên và ngay sau mã 

vạch cuối cùng. 

13.2.3.44  Recap - Đóng nắp:  

Để thay thế nắp đậy vật chứa mẫu xét nghiệm; với nắp đậy ban đầu hoặc với nắp 

đậy mới. 

13.2.3.45  Robotic arm - Cánh tay máy:  

Một thiết bị có khả năng di chuyển vật chứa mẫu xét nghiệm, vật mang mẫu xét 

nghiệm, hoặc vật thể khác theo hướng X, Y, và Z. 

Lưu ý: Trừ khi thiết bị là một thành phần không thể thiếu của hệ thống LAS, nó được cân 

nhắc là một công cụ phục vụ mục tiêu của tiêu chuẩn đề xuất này. 

13.2.3.46  Sample/(Specimen) - Mẫu thử/Mẫu xét nghiệm: 

1) một phần nhỏ của bất kỳ thứ gì … được dự kiến để đại diện cho chất lượng, 

kiểu cách, hoặc bản chất của toàn bộ; 2) Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA 

PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, một tỷ lệ nhỏ hoặc thành phần mẫu xét nghiệm được 

rút ra từ vật chứa phục vụ cho việc xét nghiệm; 

Lưu ý: Các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

a) các mẫu thử thường không được đặt trong vật chứa mẫu sẽ được đặt một định danh 

duy nhất, nhưng có thể được đưa trực tiếp vào trong thiết bị hoặc thiết bị xử lý và lưu trữ 

mẫu hoặc có thể được đặt trong các khay mẫu thử duy nhất của dụng cụ hoặc thiết bị xử 

lý hoặc lưu giữ mẫu. 

b) Máy tính đảm bảo sự liên kết ID mẫu xét nghiệm của bước sang chiết mẫu xét nghiệm 

hoặc hút mẫu cùng với ID của vật chứa, hoặc bởi các hệ thống đánh số riêng biệt cho các 

khay mẫu thử nằm cố định bên trong công cụ phân tích hoặc thiết bị xử lý và lữu giữ.  

13.2.3.47  Sample carrier - Vật mang mẫu thử: 

Xem vật mang mẫu xét nghiệm.  

13.2.3.48  Sample container - Vật chứa mẫu thử:  

Xem vật chứa mẫu xét nghiệm thu thập 

13.2.3.49  Sample-positioning system - Hệ thống định vị trí mẫu thử:  

Xem hệ thống định vị trí mẫu xét nghiệm 



Chương 13: Tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng 

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

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

13.2.3.50  Sample probe - Dụng cụ chọc hút mẫu thử: 

Xem Dụng cụ chọc hút mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.51  Separator - Vật ngăn cách:  

Vật liệu dưới dạng keo được chứa trong các ống thu thập máu nhằm tạo điều kiện 

ngăn cách các tế bào máu từ huyết thanh máu bằng việc tạo ra “rào cản” vật lý giữa 

chúng. 

13.2.3.52  Serum/Plasma - Vật ngăn cách huyết thanh/huyết tương:  

Xem vật ngăn cách 

13.2.3.53  Service envelope - Lớp vỏ bảo quản: 

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

khoảng cách xung quanh hệ thống vận chuyển và các dụng cụ có thể bị xâm nhập để sửa 

chữa hoặc bảo dưỡng định kỳ thiết bị 

Lưu ý: Hệ thống vận chuyển và các thiết bị phân tích không nên có các lớp vỏ bảo quản 

tác động lẫn nhau. 

13.2.3.54  Specimen - Mẫu xét nghiệm:  

Thành phần rời rạc của chất dịch hoặc mô cơ thể được sử dụng cho việc kiểm tra, 

nghiên cứu, hoặc phân tích về một hoặc nhiều thuộc tính chất lượng hoặc đặc tính, để xác 

định đặc tính của toàn bộ. 

Lưu ý: Chất có thể vẫn được đề cập đến là một mẫu xét nghiệm nếu nó được xử lý từ 

mẫu xét nghiệm thu được; vì vậy, các mẫu xét nghiệm bao gồm toàn bộ máu và huyết 

thanh hoặc huyết tương được chuẩn bị từ mẫu máu; nước bọt; dịch não tủy; móng tay 

xén; tóc xén; nước tiểu; mẫu mô, ngay cả khi chúng được nhúng vào trong khối paraffin; 

vv. 

13.2.3.55  Specimen carrier/Sample carrier/Carrier - Vật mang mẫu xét nghiệm/Vật mang 

mẫu thử/vật mang:  

Một thiết bị nắm giữ hoặc chứa vật/lọ/ống chứa mẫu xét nghiệm. 

Lưu ý: Vật mang mẫu xét nghiệm kết nối giao tiếp cơ học với hệ thống vận chuyển để di 

chuyển mẫu xét nghiệm từ vị trí này sang vị trí khác, và có thể mang một hoặc nhiều vật 

chứa mẫu xét nghiệm (Xem hình 13-5) 

13.2.3.56  Specimen collection container/Specimen container/Sample container/Container 

- Vật chứa thu thập mẫu xét nghiệm/Vật chứa mẫu xét nghiệm/Vật chứa mẫu thử/vật 

chứa:  

Ống chứa hoặc lưu giữ mẫu xét nghiệm của bệnh nhân. 
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Lưu ý: Vật chứa thường bao gồm một ống bằng thủy tinh hoặc nhựa có đáy đóng kín cố 

định và nắp đậy có thể mở được ở phía đối diện (xem hình 13-5). 
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Hình 13-5: Mối quan hệ giữa vật chứa mẫu xét nghiệm, vật mang mẫu xét nghiệm, Khay, 

và các vị trí. 
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13.2.3.57  Specimen-positioning system/Sample-positioning system (SPS) - Hệ thống sắp 

xếp vị trí mẫu xét nghiệm/hệ thống sắp xếp vị trí mẫu thử (SPS):  

Thiết bị sắp xếp vị trí vật chứa mẫu xét nghiệm trong dung sai chấp nhận được của 

điểm tham chiếu POR. 

13.2.3.58  Specimen probe/Sample probe - Dụng cụ chọc hút mẫu xét nghiệm/ dụng cụ 

chọc hút mẫu thử: 

Một phần của dụng cụ hoặc thiết bị xử lý và lưu giữ mẫu xét nghiệm được sử dụng 

để chọc hút dịch từ mẫu xét nghiệm và vật mang mẫu cho thiết bị phân tích. 

Lưu ý: Dụng cụ chọc hút mẫu thử cũng có thể được gọi là vòi, đầu phun, kim, hoặc cơ 

chế lấy mẫu thử. 

13.2.3.59  Stay clear zone - Ở khu vực trống:  

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

khu vực giữa dụng cụ hoặc thiết bị xử lý và lưu giữ mẫu xét nghiệm với phần cứng tự 

động mà phải duy trì tình trạng trống của bất kỳ thiết bị vật lý đảm bảo rằng người sử 

dụng hoặc người bảo quản có đủ chỗ xâm nhập vào một trong hai hệ thống. 

13.2.3.60  Symbol - Biểu tượng/ký hiệu:  

Trong các tài liệu tiêu chuẩn TỰ ĐỘNG HÓA PHÒNG XÉT NGHIỆM NCCLS, 

việc kết hợp các ký tự mã vạch, bao gồm các ký tự bắt đầu/kết thúc, vùng trống, các 

thành phần dữ liệu, và các ký tự kiểm tra cho việc quét thực thể hoàn chỉnh. 

13.2.3.61  Test mnemonics - Thuật ghi nhớ xét nghiệm:  

Tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu đối với tên gọi xét nghiệm 

13.2.3.62  Top of container/Topof tube - Đỉnh của vật chứa/đỉnh của ống nghiệm:  

Điểm mờ cuối cùng của vật chứa/ống xét nghiệm, gần nắp đậy nhất. 

13.2.3.63  Top of tube - Đỉnh của ống nghiệm:  

Xem Đỉnh của vật chứa mẫu xét nghiệm. 

13.2.3.64  Tray - Khay:  

Một vật mang một hoặc nhiều vật chứa mẫu xét nghiệm (tùy chọn). (Xem hình 13-

5.) 

13.2.3.65  X-direction - X–Hướng:  

Xem các hướng. 



Chương 13: Tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng 

Trang 26 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

13.2.3.66  Y-direction - Y–Hướng:  

Xem các hướng. 

13.2.3.67  Z-direction - Z–Hướng:  

Xem các hướng. 

13.3 CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Mỗi sự kiện kích hoạt được liệt kê dưới đây, cùng với hình thức ứng dụng trao đổi 

bản tin. Ghi chú được sử dụng để mô tả thứ tự, thuộc tính tùy chọn và lặp lại của các 

phân đoạn đã được mô tả trong Chương 2, “Định dạng để định nghĩa bản tin tóm tắt.” 

Tất cả bản tin ACK là các biến thể của bản tin ‘phản hồi báo nhận chung’ đã được 

định nghĩa trong Chương 2, mục 2.13.1. Chỉ khác mã sự kiện. 

Bản tin “Thông báo thiết bị” (EAN/ACK sự kiện U09) được sử dụng để gửi thông 

tin về sự kiện xuất hiện. Một sự kiện không nhất thiết tạo ra một tiến trình chuyển đổi 

trạng thái. Bản tin “Cập nhật trạng thái” (EAU/ACK sự kiện U01) được sử dụng để 

truyền thông tin về trạng thái hiện tại. Trạng thái này có thể là kết quả của một hoặc nhiều 

sự kiện gây ra tiến trình chuyển đổi trạng thái. Ví dụ: Sự kiện “cảnh báo cấp độ mức tiêu 

hao đang đạt tới” (Ví dụ, còn 10%) không là nguyên nhân gây ra tiến trình chuyển đổi 

trạng thái, bởi vì hệ thống có thể duy trì “trong trạng thái hoạt động”. Đây là kết quả 

trong bản tin EAN/ACK. Sự kiện “việc vận chuyển vật chứa đã tắc” gây ra tiến trình 

chuyển đổi trạng thái sang “Dừng khẩn cấp”. Kết quả này có thể chứa trong cả hai bản tin 

EAN/ACK và EAU/ACK. 

Đối với việc truyền thông tin về các chỉ định và kết quả tự động phòng xét nghiệm 

tham khảo mục 4.4.6 OML – bản tin chỉ định xét nghiệm (sự kiện O21) thay vì bản tin 

ORM và mục 7.3.2 OUL – bản tin quan sát xét nghiệm không mong đợi (sự kiện O20) 

thay vì bản tin ORU.  

13.3.1 ESU/ACK – Bản tin cập nhật trạng thái thiết bị tự động (sự kiện U01) 

Bản tin này được sử dụng để gửi thông tin về trạng thái của thiết bị hoặc dụng cụ 

từ một ứng dụng đến ứng dụng khác (Ví dụ, thiết bị tự động gửi đến hệ thống tự động 

phòng xét nghiệm). Việc cập nhật trạng thái có thể được gửi tùy ý hoặc dưới dạng một 

bản tin trả lời cho sự kiện kích hoạt “Yêu cầu trạng thái thiết bị tự động” 
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ESU^U01^ESU_U01: Bản tin trạng thái thiết bị  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ [ISD ] } Chi tiết Trạng thái tương tác  13 
 

ACK^U01^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi 8  2 

13.3.2 ESR/ACK – Bản tin yêu cầu trạng thái thiết bị tự động (Sự kiện U02) 

Bản tin này được sử dụng để yêu cầu thông tin về trạng thái của thiết bị hoặc một 

thành phần cấu thành của thiết bị từ một ứng dụng đến một ứng dụng khác (Ví dụ, Từ hệ 

thống tự động phòng xét nghiệm đến thiết bị tự động). Thiết bị được xác định trong phân 

đoạn EQU nên phản hồi lại cùng với trạng thái của nó bằng việc sử dụng bản tin “Cập 

nhật trạng thái thiết bị tự động”. 

ESR^U02^ESR_U02: Bản tin trạng thái thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

 

ACK^U02^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

                                                           
8  Phân đoạn lỗi này cho biết rõ các trường dữ liệu là nguyên nhân giao dịch bị từ chối. 
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.3 SSU/ACK – Bản tin cập nhật trạng thái mẫu xét nghiệm (Sự kiện U03) 

Bản tin này được sử dụng để gửi thông tin liên quan đến vị trí và trạng thái của các 

mẫu xét nghiệm từ một ứng dụng sang một ứng dụng khác (Ví dụ, từ thiết bị tự động đến 

hệ thống tự động phòng xét nghiệm). Các phân đoạn OBX đi kèm cùng với phân đoạn 

SAC nên được sử dụng cho việc truyền thông tin không chứa trong phân đoạn SAC, 

nhưng liên quan đến tiến trình tự động hóa (Ví dụ, các đặc điểm bổ sung của vật chứa 

mẫu xét nghiệm). Phân đoạn NTE đi cùng với phân đoạn SAC nên được sử dụng cho 

việc truyền thông tin mô tả không chứa trong phân đoạn SAC, nhưng liên quan đến người 

sử dụng (Ví dụ, nhóm dịch chất trong vật chứa mẫu thử dịch chất). 

SSU^U03^SSU_U03: Bản tin trạng thái mẫu xét nghiệm  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dung  2 

EQU Thiết bị chi tiết  13 

{ --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

SAC Chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm  13 

  { [ OBX ] } Các đặc điểm vật chứa mẫu xét nghiệm bổ sung  7 

  { [ NTE ] } Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm bổ sung  2 

  [ { --- bắt đầu SPECIMEN   

    SPM   Mẫu xét nghiệm  7 

    { [ OBX ] } Quan sát liên quan đến mẫu xét nghiệm   7 

  } ] --- kết thúc SPECIMEN   

} --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   
 

ACK^U03^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

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

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.4 SSR/ACK – Bản tin yêu cầu trạng thái mẫu xét nghiệm (Sự kiện U04) 

Bản tin này được sử dụng để yêu cầu thông tin liên quan đến vị trí và trạng thái 

của mẫu xét nghiệm từ một ứng dụng đến ứng dụng khác (Ví dụ, từ Hệ thống tự động hóa 

phòng xét nghiệm đến thiết bị tự động). Yêu cầu có thể bao gồm các thông tin liên quan 

đến vật chứa mẫu xét nghiệm, vật mang mẫu cụ thể, khay chứa, hoặc vị trí cụ thể, dựa 

trên bộ tham số trong phân đoạn SAC. Thiết bị được quy định trong phân đoạn EQU nên 

phản hồi với bản tin “Cập nhật trạng thái mẫu xét nghiệm.” 

SSR^U04^SSR_U04: Bản tin trạng thái mẫu xét nghiệm  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

SAC  Chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm   13 

  { [ SPM ] } Mẫu xét nghiệm   7 

} --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   

 

ACK^U04^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.5 INU/ACK – Cập nhật bản kiểm kê các chất trên thiết bị tự động (Sự kiện 

U05) 

Bản tin này được sử dụng để gửi thông tin về danh sách các hạng mục (hóa chất 

đang có trên thiết bị) từ một ứng dụng sang ứng dụng khác (Ví dụ, thiết bị tự động đến hệ 

thống tự động phòng xét nghiệm). 
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INU^U05^INU_U05: Bản tin cập nhật bản kiểm kê 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ INV } Chi tiết bản kiểm kê  13 

 

ACK^U05^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.6 INR/ACK – Yêu cầu bản kiểm kê trên thiết bị tự động (sự kiện U06) 

Bản tin này được sử dụng để yêu cầu thông tin về bản kiểm kê các chất còn lại trên 

thiết bị được gửi từ ứng dụng này sang ứng dụng khác (Ví dụ, từ hệ thống tự động hóa 

phòng xét nghiệm sang thiết bị tự động). Thiết bị được xác định trong phân đoạn EQU 

nên được phản hồi cùng với thông tin về bản kiểm kê hàng hóa (chất hóa học) đã được 

yêu cầu trong phân đoạn INV (hoặc tất cả hàng hóa) 

INR^U06^INR_U06: Bản tin yêu cầu bản kiểm kê  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ INV } Chi tiết bản kiểm kê  13 
 

ACK^U06^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

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

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.7 EAC/ACK – Ra lệnh thiết bị tự động (Sự kiện U07) 

Bản tin này được sử dụng để gửi các lệnh điều khiển thiết bị từ một ứng dụng này 

sang ứng dụng khác (Ví dụ, Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm đến thiết bị tự 

động). Các phân đoạn OBR cùng với phân đoạn SAC nên được sử dụng cho việc truyền 

thông tin về các xét nghiệm được ấn định cho một dịch chất cụ thể trong lệnh dịch chất 

(không chứa trong phân đoạn SAC, nhưng liên quan đến tiến trình xử lý tự động). 

EAC^U07^EAC_U07: Bản tin ra lệnh thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- bắt đầu COMMAND   

ECD  Chi tiết lệnh thiết bị  13 

[ TQ1 ] Thời gian/số lượng  ? 

  [ --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

  SAC Chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm  13 

  { [ OBR ] } 
Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm về xét nghiệm 

được chỉ định 
  

  { [ SPM ] } Mẫu xét nghiệm   7 

  ] --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   

  [ CNS ] Xóa bỏ thông báo  13 

} --- kết thúc COMMAND   

 

ACK^U07^ACK: Xác nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
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13.3.8 EAR/ACK – Phản hồi thiết bị tự động (Sự kiện U08) 

Bản tin này được sử dụng để gửi các phản hồi thiết bị cho các lệnh đã ban hành 

trước đây từ ứng dụng này sang ứng dụng khác (Ví dụ, từ thiết bị tự động sang hệ thống 

tự động hóa phòng xét nghiệm) 

EAR^U08^EAR_U08: Bản tin ra lệnh thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- bắt đầu COMMAND_RESPONSE   

  ECD  Chi tiết lệnh thiết bị  13 

  [ --- bắt đầu SPECIMEN_CONTAINER   

  SAC Chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm   13 

  { [ SPM ] } Mẫu xét nghiệm   7 

  ] --- kết thúc SPECIMEN_CONTAINER   

  ECR Phản hồi lệnh thiết bị  13 

} --- kết thúc COMMAND_RESPONSE   

 

ACK^U08^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.9 EAN/ACK – Thông báo thiết bị tự động (Sự kiện U09) 

Bản tin này được sử dụng để gửi các thông báo thiết bị từ một ứng dụng sang ứng 

dụng khác (Ví dụ, các cảnh báo được gửi đi bởi thiết bị tự động đến hệ thống tự động hóa 

phòng xét nghiệm). 

EAN^U09^EAN_U09: Bản tin trạng thái thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 
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Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- bắt đầu NOTIFICATION   

  NDS  Chi tiết thông báo  13 

  [ NTE ] Ghi chú thông báo  2 

} --- kết thúc NOTIFICATION   
 

ACK^U09^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.10 TCU/ACK – Cập nhật các thiết lập mã xét nghiệm cho thiết bị tự động (Sự 

kiện U10) 

Bản tin này được sử dụng để gửi thông tin liên quan đến các mã xét nghiệm và 

thông số từ một ứng dụng sang một ứng dụng khác (Ví dụ, từ thiết bị tự động đến hệ 

thống tự động hóa phòng xét nghiệm). Bản tin này truyền một bức tranh hiện tại về các 

thông số xét nghiệm của hệ thống gửi. Các bộ thông số được gửi đi có nhiệm vụ thay thế 

các bộ thông số đã và đang tồn tại ở bên nhận bản tin này trước khi sự kiện kích hoạt xảy 

ra (chỉ có hai lựa chọn “Thêm” hoặc “Xóa”) 

TCU^U10^TCU_U10: Cập nhật các thiết lập mã xét nghiệm 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- Bắt đầu TEST_CONFIGURATION   

  [ SPM ] Mẫu xét nghiệm   7 

  { TCC } Cấu hình mã xét nghiệm   13 

} --- kết thúc TEST_CONFIGURATION   
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ACK^U10^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.11 TCR/ACK – Yêu cầu các thiết lập mã xét nghiệm thiết bị tự động (Sự kiện 

U11) 

Bản tin này được sử dụng để yêu cầu thông tin liên qua đến các mã xét nghiệm từ 

một ứng dụng sang ứng dụng khác (ví dụ, từ hệ thống tự động hóa sang thiết bị tự động) 

TCR^U11^TCU_U10: Yêu cầu các thiết lập mã xét nghiệm  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ --- bắt đầu TEST_CONFIGURATION   

  [ SPM ] Mẫu xét nghiệm   7 

  { TCC } Cấu hình mã xét nghiệm   13 

} --- kết thúc TEST_CONFIGURATION   

 

ACK^U11^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.12 LSU/ACK – Cập nhật Dịch vụ/Ghi vết thiết bị tự động (Sự kiện U12) 

Bản tin này được sử dụng để gửi các sự kiện ghi vết và/hoặc dịch vụ từ một ứng 

dụng sang ứng dụng khác (ví dụ, từ thiết bị tự động sang hệ thống tự động hóa phòng xét 

nghiệm) 
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LSU^U12^LSU_U12: Bản tin Ghi vết/Dịch vụ thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ EQP } Ghi vết/Dịch vụ thiết bị  13 

 

ACK^U12^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

13.3.13 LSR/ACK – Yêu cầu Dịch vụ/Ghi vết thiết bị tự động (Sự kiện U13) 

Bản tin này được sử dụng để yêu cầu các sự kiện ghi vết và/hoặc dịch vụ được gửi 

từ ứng dụng này sang ứng dụng khác (ví dụ, hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm sang 

thiết bị tự động) 

LSR^U13^LSU_U12: Bản tin Ghi vết/Dịch vụ thiết bị  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn Phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EQU Chi tiết thiết bị  13 

{ EQP } Dịch vụ/Ghi vết thiết bị  13 
 

ACK^U13^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
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13.4  CÁC PHÂN ĐOẠN TRONG BẢN TIN 

Phần sau đây xác định các phân đoạn của bản tin đã được đề xuất kết hợp trong 

tiêu chuẩn này, và sẽ được đệ trình để lồng ghép hoặc tham chiếu trong các tài liệu tiêu 

chuẩn HL7 và NCCLS khác. Các mục đưa dữ liệu vào được trình bày trong bảng thuộc 

tính đối với mỗi phân đoạn. 

13.4.1 EQU – Phân đoạn chi tiết thiết bị  

Phân đoạn chi tiết thiết bị chứa dữ liệu cần thiết để xác định và duy trì thiết bị 

được sử dụng xuyên suốt trong hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm. 

Bảng thuộc tính HL7 – EQU – Chi tiết thiết bị  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   EI R Y  01479 Định danh thực thể thiết bị 

2   DTM R   01322 Ngày/Thời gian sự kiện 

3   CWE C  0365 01323 Trạng thái thiết bị 

4   CWE O  0366 01324 Trạng thái điều khiển nội bộ/từ xa 

5   CWE O  0367 01325 Cấp độ cảnh báo 

13.4.1.0 EQU – Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.1.1 EQU-1  Định danh thực thể thiết bị   (EI)   01479 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh thiết bị. Đây là định danh được lấy từ 

danh sách thiết bị của tổ chức. Thành phần dữ liệu <namespace ID – ID tên vùng> xác 

định tổ chức. 

Định danh thực thể thiết bị sẽ là duy nhất, nghĩa là thành phần “Entity Identifier – 

Định danh thực thể” sẽ là duy nhất trong “Namespace ID” (Định danh tổ chức)  mà bao 

gồm danh sách phân cấp các thiết bị (phân cấp đệ quy giống như “các búp bê lồng nhau 

của Nga”, nghĩa là một module con được lồng trong một module được lắp ráp trong một 

hệ thống và là thành viên của một cụm hệ thống)  

Nếu thuộc tính này lặp lại, tất cả các thành phần dữ liệu phải thể hiện trên cùng 

thiết bị. 
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13.4.1.2 EQU-2   Ngày/Thời gian sự kiện   (DTM)   01322 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày/thời gian diễn ra sự kiện (Ví dụ, chuyển 

trạng thái, ra lệnh, kết thúc thực thi lệnh) 

13.4.1.3 EQU-3   Trạng thái thiết bị   (CWE)   01323 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định trạng thái thiết bị tại thời điểm giao dịch 

được khởi tạo. Tham khảo bảng HL7 0365 – Trạng thái thiết bị trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Trạng thái thiết bị là trường dữ liệu bắt buộc trong bản tin 

ESU và là trường dữ liệu không bắt buộc trong các bản tin khác. 

13.4.1.4 EQU-4  Trạng thái điều khiển nội bộ/từ xa   (CWE)   01324 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định trạng thái điều khiển hiện tại liên quan 

đến thiết bị. Một thiết bị có thể làm việc tự động (trạng thái điều khiển ‘nội bộ’) hoặc nó 

có thể được điều khiển bởi hệ thống khác, ví dụ, máy tính LAS (trạng thái điều khiển ‘từ 

xa’). Tham khảo bảng HL7 0366 – Trạng thái điều khiển địa phương/từ xa trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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13.4.1.5 EQU-5   Cấp độ cảnh báo   (CWE)   01325 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định cấp độ cao nhất của trạng thái cảnh báo 

(nghĩa là, mức độ cảnh báo cao nhất) liên quan đến thiết bị đã xác định (Ví dụ, sự kiện 

đang xử lý, sự kiện kiểm kê, sự kiện QC). Tham khảo Bảng HL7 0367 – Cấp độ cảnh báo 

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

13.4.2 ISD – Phân đoạn chi tiết trạng thái tương tác  

Phân đoạn chi tiết trạng thái tương tác chứa thông tin về trạng thái của một tương 

tác cụ thể (ví dụ, tiến trình xử lý – xem phần bảng chú thích thuật ngữ) trên thiết bị cụ thể 

Bảng thuộc tính HL7 – ISD – Chi tiết trạng thái tương tác  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   NM R   01326 Mã số tương tác tham chiếu 

2   CWE O  0368 01327 Định danh loại tương tác  

3   CWE R  0387 01328 Trạng thái hoạt động tương tác 

13.4.2.0 ISD – Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.2.1 ISD-1  Mã số tương tác tham chiếu   (NM)   01326 

Định nghĩa: mã số này xác định tương tác duy nhất. Nếu tương tác được thực hiện 

dưới dạng kết quả của lệnh trước đó, thì Mã số lệnh tham chiếu nên được sử dụng (xem 

phần 13.4.5.1, “trường dữ liệu ECD-1-Mã số lệnh tham chiếu (NM) 01390.”) 
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13.4.2.2 ISD-2  Định danh loại tương tác   (CWE)   01327 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định loại tương tác. Nếu tương tác được thực 

hiện dưới dạng kết quả của lệnh trước đó, thì loại tương tác nên sử dụng các giá trị trong 

Bảng người dùng định nghĩa 0368 – Lệnh điều khiển từ xa 

13.4.2.3 ISD-3   Trạng thái hoạt động tương tác   (CWE)   01328 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này truyền tải trạng thái tương tác. Nếu tương tác 

được thực hiện dưới dạng kết quả của lệnh trước đó, thì trạng thái tương tác nên là một 

trong những phản hồi lệnh (tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0387 – Phản hồi 

lệnh). Nếu tương tác không được thực hiện dưới dạng kết quả của một lệnh (Ví dụ, thời 

gian kích hoạt định kỳ bảo dưỡng tự động), thì trạng thái này là một tương tác, và nên 

tham khảo sự chuyển đổi trạng thái LECIS đối với tương tác hoặc người sử dụng hoặc 

bảng thiết bị. 

13.4.3 SAC– Phân đoạn chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm  

Phân đoạn chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm là dữ liệu cần thiết để bão dưỡng các 

vật chứa đang được sử dụng trong hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm. 
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Các mẫu xét nghiệm trong các phòng xét nghiệm được vận chuyển và xử lý trong 

các vật chứa mẫu xét nghiệm (ví dụ, ống nghiệm chứa mẫu). Khi phân đoạn SPM và 

SAC được sử dụng trong cùng một bản tin, thì các thuộc tính trùng nhau về mặt khái 

niệm sẽ chỉ có giá trị trong phân đoạn SPM. Điều này áp dụng cho các trường dữ liệu 

SAC-6-Nguồn mẫu xét nghiệm, SAC-27-Các chất phụ gia, và SAC-43-Xem xét xử lý 

đặc biệt. 

Bảng thuộc tính HL7 – SAC – Chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   EI O   01329 Định danh tham gia bên ngoài 

2   EI O   01330 Định danh tham gia 

3   EI C   01331 Định danh vật chứa mẫu 

4   EI C   01332 Định danh vật chứa mẫu chính (cha) 

5   EI O   01333 Định danh vật chứa mẫu thiết bị 

6    W   00249 Nguồn lấy mẫu xét nghiệm  

7   DTM O   01334 Ngày/Thời gian đăng ký 

8   CWE O  0370 01335 Trạng thái vật chứa mẫu 

9   CWE O  0378 01336 Loại vật mang mẫu 

10   EI O   01337 Định danh vật mang mẫu 

11   NA O   01338 Vị trí trong vật mang mẫu 

12   CWE O  0379 01339 Loại khay – SAC 

13   EI O   01340 Định danh khay 

14   NA O   01341 Vị trí trong khay  

15   CWE O Y 9999 01342 Vị trí 

16  10# NM O   01343 Chiều cao vật chứa mẫu 

17  10# NM O   01344 Đường kính vật chứa mẫu 

18  10# NM O   01345 Vật ngăn cách Delta 

19  10# NM O   01346 Đáy Delta 

20   CWE O  9999 01347 
Đơn vị Chiều cao/Đường kính/Delta vật 

chứa mẫu 

21  10# NM O   00644 Dung tích vật chứa mẫu 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70370
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

22  10# NM O   01349 Dung tích mẫu xét nghiệm sẵn có 

23  10# NM O   01350 Dung tích mẫu xét nghiệm ban đầu 

24   CWE O  9999 01351 Đơn vị dung tích 

25   CWE O  0380 01352 Loại ngăn cách 

26   CWE O  0381 01353 Loại nắp 

27   CWE O Y 0371 00647 Chất phụ gia 

28   CWE O  0372 01355 Thành phần mẫu xét nghiệm 

29   SN O   01356 Yếu tố pha loãng 

30   CWE O  0373 01357 Điều chỉnh mẫu 

31   SN O   01358 Nhiệt độ 

32  10# NM O   01359 Chỉ số tán huyết 

33   CWE O  9999 01360 Đơn vị chỉ số tán huyết 

34  10# NM O   01361 Chỉ số lipid máu 

35   CWE O  9999 01362 Đơn vị chỉ số lipid máu 

36  10# NM O   01363 Chỉ số vàng da 

37   CWE O  9999 01364 Đơn vị chỉ số vàng da 

38  10# NM O   01365 Chỉ số tơ huyết 

39   CWE O  9999 01366 Đơn vị chỉ số tơ huyết 

40   CWE O Y 0374 01367 Hệ thống cảm ứng chất ô nhiễm 

41   CWE O Y 0382 01368 Thuốc can thiệp 

42   CWE O  0375 01369 Máu nhân tạo 

43   CWE O Y 0376 01370 Mã lưu giữ đặc biệt 

44   CWE O Y 0377 01371 Các yếu tố môi trường khác 

13.4.3.0 SAC Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.3.1 SAC-1  Định danh tham gia bên ngoài (EI)   01329 

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

<Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định sự tham gia phòng xét nghiệm (xem phần 

bảng chú giải thuật ngữ). Định danh này được ấn định bởi hệ thống thông tin phòng xét 

nghiệm bên ngoài. 

Ví dụ: Nếu phòng xét nghiệm A gửi một mẫu xét nghiệm đến phòng xét nghiệm B, 

thì trường dữ liệu này chứa định danh tham gia của phòng xét nghiệm A. 

13.4.3.2 SAC-2   Định danh tham gia  (EI)   01330 

Các 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 sự tham gia phòng xét nghiệm (xem phần 

13.2.3, “Bảng chú giải thuật ngữ”). Định danh này được ấn định bởi hệ thống thông tin 

của phòng xét nghiệm thực hiện các xét nghiệm. 

Một định danh tham gia có thể đề cập đến một hoặc nhiều vật chứa mẫu xét 

nghiệm. Một định danh vật chứa mẫu xét nghiệm (xem bên dưới) là một Định danh duy 

nhất cho vật chứa mẫu xét nghiệm đó. 

13.4.3.3 SAC-3   Định danh vật chứa mẫu xét nghiệm  (EI)   01331 

Các 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 vật chứa mẫu. Trường dữ liệu này là định 

danh duy nhất của vật chứa mẫu được ấn định bởi thiết bị tương ứng. Một vật chứa mẫu 

có thể chứa mẫu xét nghiệm chính (cơ bản) hoặc một thành phần của mẫu (mẫu thử thứ 

hai) của mẫu xét nghiệm. Đối với mẫu thử chính, trường dữ liệu này chứa ID Vật chứa 

mẫu chính; đối với các mẫu thử được đánh mã vạch, trường dữ liệu này chứa ID vật chứa 

thành phần mẫu; đối với các mẫu thử không đánh mã vạch (ví dụ, tấm vi chuẩn) trường 

dữ liệu này được để trống 9.  

Tiêu chuẩn NCCLS đòi hỏi một định danh duy nhất cho mỗi vật chứa đã được liệt 

kê trong Hệ thống tự động hóa phòng xét nghiệm. Việc kết hợp các trường dữ liệu: ID vật 

chứa chính, ID vật chứa, ID vật mang/Vị trí phải xác định vật chứa duy nhất trong LAS. 

Giải pháp tốt nhất là ID duy nhất mà máy có thể đọc được dán trên vật chứa mẫu (mà đủ 

để đảm bảo sự duy nhất của việc kết hợp các trường dữ liệu). Mã vạch ký hiệu ID này 
                                                           
9 Ví dụ về việc sử dụng các trường dữ liệu ID vật chứa mẫu đối với các loại mẫu khác nhau: 

Trường dữ liệu SAC Vật chứa chính Vật chứa Dịch chất với mã 
vạch 

Vật chứa dịch chất không có 
mã vạch, VD,  microtiter well 

“ID vật chứa” (SAC-3) ID vật chứa chính ID vật chứa dịch chất — 

“ID vật chứa chính (cha)” (SAC-4) — ID vật chứa chính ID vật chứa chính 
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nên đáp ứng tiêu chuẩn NCCLS AUTO2 đã được đề xuất (Tự động hóa phòng xét 

nghiệm: Mã vạch cho việc định danh vật chứa mẫu xét nghiệm). 

13.4.3.4 SAC-4   Định danh vật chứa chính (cha)    (EI)   01332 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Nếu trường dữ liệu này có giá trị, nó xác định vật chứa chính cho mẫu 

xét nghiệm được đưa đến. Đối với các mẫu thử chính, giá trị của trường dữ liệu này là 

rỗng; đối với các mẫu thử dịch chất, trường dữ liệu này nên chứa định danh của vật chứa 

chính. 

13.4.3.5 SAC-5  Định danh vật chứa mẫu của thiết bị   (EI)   01333 

Các 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 vật chứa mẫu của thiết bị cụ thể (Ví dụ, 

một vật chứa của băng truyền hoặc giá treo các vật chứa mẫu trong máy phân tích, ánh xạ 

mã vạch cụ thể của máy phân tích) 

13.4.3.6 SAC-6   Nguồn lấy mẫu xét nghiệm 00249 

Chú ý: Trường dữ liệu này đã không được chấp nhận và được giữ lại dàn cho 

việc tương thích ngược với phiên bản 2.5 và đã bị thu hồi (loại bỏ) trong phiên bản 

2.7. Trường dữ liệu này là trường dữ liệu điều kiện, nghĩa là, trong trường hợp phân đoạn 

SPM được sử dụng cùng với phân đoạn SAC trong một bản tin, trường dữ liệu này sẽ bị 

bỏ qua. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn SPM Mẫu xét nghiệm trong Chương 7. 

13.4.3.7 SAC-7   Ngày/Thời gian Đăng ký  (DTM)   01334 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày/thời gian mà vật chứa mẫu đã được đăng 

ký lần cuối cùng với “hệ thống tự động hóa,” Ví dụ, việc đọc mã vạch của vật chứa mẫu 

bởi thiết bị. 

13.4.3.8 SAC-8   Trạng thái vật chứa mẫu   (CWE)   01335 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định trạng thái của vật chứa mẫu duy nhất 

chứa mẫu xét nghiệm tại thời điểm mà giao dịch đã khởi tạo (bắt đầu). Tham khảo Bảng 

HL7 0370 – Trạng thái vật chứa mẫu trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. Trạng thái vật chứa mẫu cụ thể của thiết bị nên được gửi đi dưới dạng <alternate 

identifier – định danh thay thế> khi cần thiết. 

Trạng thái vật chứa mẫu liên quan đến việc trao đổi thông tin giữa các thiết bị 

(trong LAS). Không phải tất cả chúng đều liên quan đến việc truyền tải thông tin giữa 

LAS và LIS. 

Trong phần giải thích dưới đây, hệ thống có nghĩa là LAS hoặc bất kỳ thiết bị nào 

đã được kết nối giao tiếp với nó hoặc một phần thiết bị khác. 

Trạng thái đã định danh được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ thống 

khác biết nó đã nhận một vật chứa mẫu xét nghiệm. Trong quá trình trao đổi giữa LAS và 

LIS, trạng thái đã định danh có thể được sử dụng để báo cáo trạng thái “Trong LAB” (Đã 

nhận mẫu xét nghiệm). Trong một vài trường hợp việc này có thể không giống với sự 

kiện đầu tiên của việc nhận biết mẫu thử. 

Trạng thái Trong vị trí được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ thống 

khác biết rằng vật chứa mẫu đã ở trong vị trí để vận chuyển mẫu xét nghiệm (Ví dụ, lấy 

vật chứa mẫu ra khỏi băng truyền, trộn mẫu, vv.)  

Trạng thái đang xử lý được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ thống 

khác biết rằng vật chứa mẫu đang được xử lý bởi thiết bị. Nó thực sự hữu ích trong tình 

huống trả lời truy vấn về Trạng thái Vật chứa mẫu, khi bước thực hiện của tiến trình xử lý 

không thích hợp. 

Trạng thái Xử lý hoàn thành được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ 

thống khác biết rằng tiến trình xử lý đã hoàn tất, nhưng vật chứa mẫu vẫn chưa được đưa 

ra khỏi hệ thống. 

Trạng thái Đã rời khỏi thiết bị được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ 

thống khác biết rằng vật chứa mẫu đã được đưa ra khỏi hệ thống 

Trạng thái Thất lạc được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ thống 

khác biết rằng vật chứa mẫu đã không đến vị trí dự kiến tiếp theo của nó. 

Trạng thái Hủy bỏ được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ thống khác 

biết rằng vật chứa mẫu không còn tồn tại trong phạm vi hệ thống (Ví dụ, ống nghiệm bị 

vỡ hoặc bị loại bỏ) 
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Trạng thái Không xác định được sử dụng bởi một hệ thống để thông báo cho hệ 

thống khác biết rằng vật chứa chưa được định danh. 

13.4.3.9 SAC-9   Loại vật mang   (CWE)   01336 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại vật mang (xem phần 13.2.3, “Bảng 

giải thích thuật ngữ”). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0378 – Loại vật mang 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Bởi vì dạng hình học có thể khác 

nhau, loại vật mang nên, nếu có thể, thể hiện số lượng vị trí trong vật mang. 

 Định nghĩa giả định việc phân cấp lồng nhau bằng cách sử dụng các cụm từ sau 

đây: vật chứa được đặt trong vật mang; vật mang được đặt trong một khay. 

13.4.3.10  SAC-10   Định danh vật mang   (EI)   01337 

Các 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 vật mang. Đó chính là ID (Ví dụ, mã số 

hoặc mã vạch) của vật mang nơi mà vật chứa mẫu được đặt trong đó. 

Ví dụ: Một vật mang có thể là một giá treo (rack) với một hoặc nhiều vật chứa 

mẫu xét nghiệm. Vật mang thường được sử dụng trong việc vận chuyển mẫu xét nghiệm 

tự động. Nhiều vật chứa mẫu có thể được xếp chồng lên nhau trong một khay, mà sau đó 

thường được dùng để vận chuyển thủ công hoặc tự động. 

13.4.3.11  SAC-11  Vị trí trong vật mang   (NA)   01338 

Các thành phần dữ liệu:<Value1 (NM)> ^ <Value2 (NM)> ^ <Value3 (NM)> ^ <Value4 (NM)> ^ <()> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vị trí của vật chứa mẫu trong vật mang 

(Ví dụ, 1…3…). Các thành phần cho phép, nếu cần thiết, vận chuyển nhiều khía cạnh 

thông tin, Ví dụ, vận chuyển 2 chiều (X^Y). 
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13.4.3.12  SAC-12   Loại khay - SAC   (CWE)   01339 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại khay (xem phần 13.2.3, “Bảng giải 

thích thuật ngữ”). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0379 – Loại khay trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Bởi vì dạng hình học có thể khác nhau, 

loại khay nên thể hiện số lượng vị trí có trong khay (nếu có thể). 

Định nghĩa giả định việc phân cấp lồng nhau bằng cách sử dụng các cụm từ sau 

đây: vật chứa được đặt trong vật mang; vật mang được đặt trong một khay. 

13.4.3.13  SAC-13   Định danh khay   (EI)   01340 

Các 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 định danh khay (Ví dụ, mã số hoặc mã 

vạch của khay) nơi mà vật mang vật chứa mẫu được đặt trong đó. 

13.4.3.14  SAC-14   Vị trí trên khay   (NA)   01341 

Các thành phần dữ liệu:  <Value1 (NM)> ^ <Value2 (NM)> ^ <Value3 (NM)> ^ <Value4 (NM)> ^ 

<()> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vị trí của vật mang trên khay. Các thành 

phần dữ liệu con cho phép vận chuyển nhiều khía cạnh thông tin, Ví dụ khay 2 chiều 

(X^Y). 

13.4.3.15  SAC-15   Vị trí   (CWE)   01342 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là vị trí vật lý mà mẫu xét nghiệm đã tồn tại vào 

thời điểm giao dịch đã khởi tạo (bắt đầu). Mô tả vị trí có thể khác với LAS. Ví dụ, nó có 
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thể là hệ tọa độ X, Y, Z trong hệ thống lưu trữ; mã số tủ lạnh và mã số ngăn kéo nơi mà 

khay-vật mang-vật chứa mẫu được đặt vào; hoặc nó có thể là tên gọi của tổ chức và 

phòng xét nghiệm sở hữu vật chứa mẫu xét nghiệm hiện tại. Việc lặp lại trường dữ liệu 

này cho phép trình diễn vị trí theo dạng phân cấp (cấp thấp nhất đầu tiên), Ví dụ, mã số 

kệ, ID tủ lạnh lưu trữ, tên phòng xét nghiệm, tên tổ chức, vv.  

13.4.3.16  SAC-16   Chiều cao vật chứa   (NM)   01343 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định chiều cao vật chứa theo các đơn vị được 

quy định dưới đây 

13.4.3.17  SAC-17   Đường kính vật chứa   (NM)   01344 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định đường kính bên ngoài của vật chứa theo 

các đơn vị được quy định dưới đây 

13.4.3.18  SAC-18   Vật ngăn cách Delta   (NM)   01345 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định khoảng cách từ điểm tham chiếu đến vật 

liệu ngăn cách (vật ngăn) trong vật chứa mẫu theo các đơn vị được quy định dưới đây. 

Khoảng cách này có thể được cung cấp bởi LAS cho thiết bị và/hoặc thiết bị xử lý lưu 

giữ mẫu xét nghiệm để dễ dàng cho dụng cụ chọc hút mẫu vào trong mẫu xét nghiệm mà 

không cần phải chạm vào vật ngăn cách. Tham khảo định nghĩa Điểm tham chiếu trong 

phần Bảng giải thích thuật ngữ hoặc tiêu chuẩn NCCLS AUTO5 Tự động hóa phòng xét 

nghiệm: Các cổng kết nối giao tiếp cơ điện. 

13.4.3.19  SAC-19   Đáy Delta   (NM)   01346 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định khoảng cách từ điểm tham chiếu đến đáy 

phía bên ngoài của vật chứa mẫu theo các đơn vị được quy định dưới đây. Tham khảo 

định nghĩa Điểm tham chiếu trong phần 13.2.3, “Bảng giải thích thuật ngữ” hoặc tiêu 

chuẩn NCCLS AUTO5 Tự động hóa phòng xét nghiệm: Các cổng kết nối giao tiếp cơ 

điện. 
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13.4.3.20  SAC-20   Các đơn vị Delta/Đường kính/chiều cao của vật chứa mẫu   (CWE)   

01347 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh đơn vị đo lường được sử dụng để mô 

tả đường kính, chiều cao và các khối tam giác của vật chứa mẫu. Nếu các đơn vị là các 

đơn vị ISO+, chúng nên được ghi lại dưới dạng các từ viết tắt đơn. Nếu các đơn vị là đơn 

vị ANS+ hoặc L (địa phương), các đơn vị và bảng mã nguồn phải được ghi lại, ngoại trừ 

trường hợp, các dấu ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’ nên được thay thế bằng các dấu 

ngăn cách thành phần dữ liệu con ‘&’. Đơn vị mặc định là mili mét (mm), trong trường 

hợp không có đơn vị đo lường nào được khai báo. 

13.4.3.21  SAC-21   Dung tích vật chứa mẫu  (NM)   00644 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết khả năng của vật chứa mẫu (dung tích) 

theo các đơn vị được quy định dưới đây. 

13.4.3.22  SAC-22   Dung tích mẫu xét nghiệm sẵn có  (NM)   01349 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định dung tích mẫu xét nghiệm hiện có sẵn 

sàng để sử dụng trong vật chứa mẫu này theo các đơn vị được quy định dưới đây. 

13.4.3.23  SAC-23  Dung tích mẫu xét nghiệm ban đầu (NM)  01350 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định dung tích của mẫu xét nghiệm ban đầu 

đã được đưa vào vật chứa mẫu xét nghiệm theo các đơn vị được quy định dưới đây 

13.4.3.24  SAC-24   Các đơn vị dung tích   (CWE)   01351 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh đơn vị đang được sử dụng để mô tả 

dung tích/thể tích của vật chứa mẫu. Nếu đơn vị là các đơn vị ISO+, chúng nên được ghi 

lại dưới dạng từ viết tắt đơn. Đơn vị mặc định là mili lít (ml) trong trường hợp chưa có 

quy định về đơn vị sử dụng. 

13.4.3.25  SAC-25   Loại ngăn cách  (CWE)   01352 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại của chất liệu ngăn cách đang được 

sử dụng (Ví dụ, gel ngăn cách trong vật chứa mẫu – không được nhầm lẫn với các dấu 

ngăn cách trong truyền thông liên lạc). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0380 – 

Loại ngăn cách trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Nó được kiến nghị 

trong mục nhập đầu tiên trong bảng là “NO” có nghĩa là “không có ngăn cách” 

13.4.3.26  SAC-26   Loại nắp đậy   (CWE)   01353 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết loại nắp đậy được sử dụng với vật chứa 

mẫu này để mở nắp, xuyên qua hoặc các cơ chế khác. Tham khảo Bảng người dùng định 

nghĩa 0381 – Loại nắp trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.   
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13.4.3.27  SAC-27   Chất phụ gia   (CWE)   00647 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định bất kỳ chất phụ gia đã được đưa vào mẫu 

xét nghiệm trước khi hoặc tại thời điểm thu thập mẫu xét nghiệm. Những chất phụ gia 

này có thể được đưa vào mẫu xét nghiệm để bảo quản, duy trì hoặc tăng cường bản chất 

cụ thể hoặc thành phần của mẫu xét nghiệm. Đây là trường dữ liệu lặp lại. Tham khảo 

Bảng HL7 0371 – Chất phụ gia/bảo quản với các giá trị hợp lệ. Bộ giá trị có thể được mở 

rộng với các giá trị do người dùng quy định. 

Khi phân đoạn SPM (mẫu xét nghiệm) được gửi đi cùng với phân đoạn SAC, giá 

trị thuộc tính chất phụ gia từ phân đoạn SPM có thể được chứa trong trường dữ liệu này 

của phân đoạn SAC. 

13.4.3.28  SAC-28   Thành phần mẫu xét nghiệm  (CWE)   01355 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định thành phần mẫu xét nghiệm, Ví dụ, nổi 

trên bề mặt, kết tủa, vv. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0372 – Thành phần mẫu 

xét nghiệm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Những giá trị của bảng 

này được lấy từ tiêu chuẩn NCCLS AUTO4. Bộ giá trị có thể được mở rộng với các giá 

trị do người dùng định nghĩa. 

13.4.3.29  SAC-29   Yếu tố pha loãng   (SN)   01356 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định yếu tố của việc pha loãng đã được thực 

hiện sẵn trên mẫu xét nghiệm. Thực thể thiết bị thay đổi việc pha loãng chịu trách nhiệm 
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gửi thông tin này đến thiết bị khác. Nếu nội dung nội tại của xét nghiệm (chất) trong 

dung môi là cần thiết cho việc tính toán mật độ (chất phân tích) của xét nghiệm, thì các 

giá trị xét nghiệm (chất phân tích) cụ thể nên được trao  đổi, chia sẻ giữa hệ thống thông 

qua các tập tin danh sách hoặc các phương tiện khác 

Ví dụ về cách sử dụng: 

|^1^:^5| - có nghĩa là pha loãng 1 phần 5, tức là, 1 phần mẫu thử, 4 phần dung môi 

|^1^+| - mẫu thử được pha loãng, nhưng yếu tố là không xác định 

|^1^:^1| - không pha loãng mẫu 

|| - Độ pha loãng không thay đổi 

13.4.3.30 SAC-30   Điều chỉnh mẫu   (CWE)   01357 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định việc điều chỉnh mẫu được thực hiện 

trong tiến trình xử lý phòng xét nghiệm. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0373 – 

Điều chỉnh mẫu trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Các giá trị của 

bảng này được lấy từ tiêu chuẩn NCCLS AUTO4. Bộ giá trị có thể được mở rộng với các 

giá trị do người dùng định nghĩa. 

13.4.3.31  SAC-31   Nhiệt độ (SN)   01358 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định nhiệt độ mẫu xét nghiệm theo độ C [°C] 

tại thời điểm giao dịch đã được xác định trong phân đoạn EQU. 

13.4.3.32  SAC-32   Chỉ mục tán huyết   (NM)   01359 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh chỉ mục đang được sử dụng để mô tả 

Chỉ mục Tán huyết của mẫu xét nghiệm. 
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13.4.3.33  SAC-33   Đơn vị của chỉ mục tán huyết  (CWE)   01360 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh của các đơn vị đang được sử dụng để 

mô tả Chỉ mục tán huyết của mẫu xét nghiệm. Nó được đề xuất là g/L. (Việc truyền tải 

các giá trị chỉ mục được bổ sung ở đây thay cho việc sử dụng cơ bản phân đoạn OBX, bởi 

vì tần suất truyền tải cách sử dụng chi tiết mẫu xét nghiệm biện minh của nhiều cơ chế 

hiệu quả.) 

Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng, giá trị đề xuất được sử dụng mặc định. 

13.4.3.34  SAC-34   Chỉ mục lipid máu   (NM)   01361 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh chỉ mục đang được sử dụng để mô tả 

chỉ số máu nhiễm mỡ của mẫu xét nghiệm. Nó được khuyến nghị sử dụng độ đục quang 

học tại 600 nm (theo các đơn vị hấp thụ ánh sáng). 

13.4.3.35  SAC-35   Đơn vị chỉ mục lipid máu  (CWE)   01362 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh của đơn vị đang được sử dụng để mô 

tả chỉ số mỡ máu của mẫu xét nghiệm. 

Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng, giá trị khuyến nghị là giá trị mặc định. 

13.4.3.36  SAC-36   Chỉ mục vàng da   (NM)   01363 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh chỉ mục đang được sử dụng để mô tả 

Chỉ số chứng vàng da của mẫu xét nghiệm. 
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13.4.3.37  SAC-37   Đơn vị chỉ mục vàng da  (CWE)   01364 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh của đơn vị đang được sử dụng để mô 

tả chỉ mục chứng vàng da của mẫu xét nghiệm. Giá trị được khuyến nghị là mMol/L của 

sắc tố da cam (bilirubin) 

Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng, giá trị khuyến nghị sẽ là giá trị mặc định. 

13.4.3.38  SAC-38   Chỉ số tơ huyết   (NM)   01365 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh chỉ số đang được sử dụng để mô tả 

Chỉ số Tơ huyết (Fibrin) của mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp chỉ phân biệt giữa vắng 

mặt và có mặt, chúng tôi khuyến nghị sử dụng 0 và 1 tương ứng và gửi trường dữ liệu 

“Đơn vị chỉ số tơ huyết” với giá trị rỗng. 

13.4.3.39  SAC-39   Đơn vị chỉ số Tơ huyết   (CWE)   01366 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là định danh của đơn vị đang được sử dụng để mô 

tả Chỉ số tơ huyết của mẫu xét nghiệm. 
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13.4.3.40  SAC-40   Hệ thống cảm ứng các chất ô nhiễm  (CWE)   01367 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả định danh chất gây ô nhiễm mẫu xét nghiệm 

liên quan đến mẫu xét nghiệm đang chứa trong vật chứa mẫu. Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0374 – Hệ thống cảm ứng chất ô nhiễm trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. Các giá trị của bảng được lấy từ tiêu chuẩn NCCLS AUTO4. Bộ 

giá trị có thể được mở rộng với các giá trị do người dùng định nghĩa. 

13.4.3.41  SAC-41   Thuốc can thiệp   (CWE)   01368 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả định danh thuốc can thiệp liên quan đến 

mẫu xét nghiệm. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0382 – Thuốc can thiệp trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

13.4.3.42  SAC-42   Máu nhân tạo   (CWE)   01369 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả định danh máu nhân tạo liên quan đến mẫu 

xét nghiệm. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0375 – Máu nhân tạo trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Các giá trị của bảng được lấy từ tiêu chuẩn 
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NCCLS AUTO4. Bộ giá trị có thể được mở rộng với các giá trị do người dùng định 

nghĩa. 

13.4.3.43  SAC-43   Mã lưu giữ đặc biệt   (CWE)   01370 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả việc cân nhắc lưu giữ đặc biệt liên quan đến 

mẫu xét nghiệm được chứa trong vật chứa mẫu cụ thể (Ví dụ, máy ly tâm). Điều này mô 

tả phương thức mẫu xét nghiệm cần được lưu giữ trong suốt quá trình thu thập, trong quá 

trình vận chuyển, và đến khi nhận. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0376 – Mã 

lưu giữ đặc biệt trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bộ giá trị này có 

thể được mở rộng với các giá trị do người dùng định nghĩa. 

13.4.3.44 SAC-44   Các yếu tố môi trường khác  (CWE)   01371 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này mô tả các yếu tố môi trường khác liên quan đến 

mẫu xét nghiệm đang chứa trong vật chứa cụ thể, Ví dụ, tiếp xúc với không khí. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0377 – Các yếu tố môi trường khác trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Các giá trị của bảng được lấy từ tiêu chuẩn NCCLS 

AUTO4. Bộ giá trị có thể được mở rộng với các giá trị do người dùng định nghĩa  

13.4.4 INV – Phân đoạn Chi tiết bản kiểm kê  
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Phân đoạn chi tiết bản kiểm kê là dữ liệu cần thiết để theo dõi việc tồn đọng các 

chất (Ví dụ, chất thử, chất thải) trên thiết bị. 

Hình 13-6. Thông tin về các loại đo lường trên vật chứa mẫu 

Bảng thuộc tính HL7 – INV – Chi tiết bản kiểm kê 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0451 01372 Định danh chất 

2   CWE R Y 0383 01373 Trạng thái chất 

3   CWE O  0384 01374 Loại chất 

4   CWE O  9999 01532 Định danh vật chứa chất tồn đọng 

5   CWE O  9999 01376 Định danh vật mang vật chứa mẫu 

6   CWE O  9999 01377 Vị trí trên vật mang 

7  10# NM O   01378 Số lượng ban đầu 

8  10# NM O   01379 Số lượng hiện tại 

9  10# NM O   01380 Số lượng sẵn sàng 

10  10# NM O   01381 Số lượng tiêu dùng 

11   CWE O  9999 01382 Đơn vị số lượng 

12   DTM O   01383 Ngày/Thời gian hết hạn 

Bắt đầu 

Hiện tại 

Sẵn sàng 

Tiêu dùng 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70451
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70383
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70384
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

13   DTM O   01384 Ngày/Thời gian sử dụng lần đầu 

14    W   01385 Khoảng thời gian ổn định trên bảng 

15   CWE O Y 9999 01386 Định danh xét nghiệm/Dịch chất 

16  200= ST O   01387 Mã số lô sản xuất 

17   CWE O  0385 00286 Định danh nhà sản xuất 

18   CWE O  0386 01389 Định danh nhà cung cấp 

19   CQ O   01626 Thời gian ổn định trên bảng 

20   CQ O   01896 Giá trị mục tiêu 

13.4.4.0 INV Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.4.1 INV-1   Định danh chất   (CWE)   01372 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: định danh duy nhất đối với chất nằm trong bản kiểm kê. Đây là định 

danh do nhà sản xuất quy định. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0451 – Định 

danh chất trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

13.4.4.2 INV-2   Trạng thái chất   (CWE)   01373 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trạng thái của các chất trong bảng kiểm kê. Trường dữ liệu này cho 

biết rõ trạng thái hiện tại của chất. Tham khảo Bảng HL7 0383 – Trạng thái chất trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 
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13.4.4.3 INV-3   Loại chất  (CWE)   01374 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Loại chất. Tham khảo bảng HL7 0384 – Loại chất trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

13.4.4.4 INV-4   Định danh vật chứa chất   (CWE)   01532 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: xác định vật chứa chất. Ví dụ, định danh duy nhất thùng để đóng gói 

chất cụ thể. Đây là định danh do nhà sản xuất quy định. 

13.4.4.5 INV-5   Định danh vật mang vật chứa mẫu   (CWE)   01376 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Đây là vật mang được sử dụng để vận chuyển các vật chứa chất (Ví 

dụ, khối quay có thể tháo rời với các lọ chất thử) 
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13.4.4.6 INV-6   Vị trí trên vật mang   (CWE)   01377 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Xác định vị trí (ví dụ, chỉ mục hoặc số thứ tự) trên vật mang. 

13.4.4.7 INV-7   Số lượng ban đầu   (NM)   01378 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lượng ban đầu của chất trong bảng 

kiểm kê 

13.4.4.8 INV-8   Số lượng hiện tại  (NM)   01379 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là số lượng hiện tại, ví dụ, số lượng ban đầu trừ đi 

số lượng đã được sử dụng trên thực tế. 

13.4.4.9 INV-9   Số lượng sẵn sàng   (NM)   01380 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là số lượng chất đã sẵn sàng. Đây là số lượng hiện 

tại trừ đi bất kỳ số lượng sử dụng trên kế hoạch (ví dụ, các xét nghiệm đã lên kế hoạch 

thực hiện) 

13.4.4.10  INV-10   Số lượng tiêu dùng   (NM)   01381 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là lượng tiêu dùng được sử dụng trong mỗi lần 

thiết bị sử dụng chất. 

13.4.4.11  INV-11  Đơn vị số lượng   (CWE)   01382 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là đơn vị đo lường của số lượng đang có. Nếu các 

đơn vị là các đơn vị ISO+, chúng nên được viết dưới dạng các từ viết tắt đơn. Trong 

trường hợp đơn vị ANS+ hoặc L (địa phương), các đơn vị và bảng mã nguồn phải được 

ghi lại, ngoại trừ trường hợp, các ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’ được thay thế 

bởi ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu con ‘&’. Ví dụ, “l” cho biết đơn vị đo là lít, trong 

khi pt&&ANS+ cho biết là đơn vị pint (đơn vị đo thể tích chất lỏng hoặc chất khô, đơn vị 
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ANSI). Đơn vị mặc định là mili lít (ml) trong trường hợp trường dữ liệu này không có giá 

trị cụ thể. 

13.4.4.12  INV-12  Ngày/Thời gian hết hạn   (DTM)   01383 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày/thời gian hết hạn của chất. 

13.4.4.13  INV-13  Ngày/Thời gian sử dụng lần đầu tiên  (DTM)   01384 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày và thời gian chất đã được sử dụng lần đầu 

tiên. Thông tin Ngày và thời gian này có thể rất quan trọng trong việc xác định độ ổn 

định của chất. Nghĩa của cụm từ “sử dụng lần đầu tiên” tùy thuộc vào chất sử dụng. 

Trong tình huống cụ thể trường dữ liệu này có nghĩa là thời gian khi mà chất đã được đặt 

vào trong thiết bị hoặc chuẩn bị (trộn hỗn hợp), mà không thực sự được dùng trong phân 

tích. 

13.4.4.14  INV-14   Khoảng thời gian ổn định trên bảng   01385 

Chú ý: trong phiên bản 2.5 trường dữ liệu này đã được chỉ duy trì cho việc 

tương thích ngược, đã được thu hồi và loại bỏ trong phiên bản 2.7. Loại dữ liệu TQ đã 

không được chấp nhận; xem Chương 2A, mục 2.A.81. Trường dữ liệu INV-19-Thời gian 

ổn định trên bảng nên được sử dụng để mô tả khái niệm này. 

13.4.4.15  INV-15   Định danh xét nghiệm/chất dịch   (CWE)   01386 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một danh sách bao gồm các xét nghiệm và chất 

dịch cơ thể cho chất này. Đây là trường dữ liệu lặp lại. Trường dữ liệu rỗng có nghĩa là 

chất này không dành cho một xét nghiệm cụ thể, tức là nó áp dụng cho tất cả các xét 

nghiệm. 

13.4.4.16  INV-16   Mã số lô nhà sản xuất   (ST)   01387 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định mã số lô được ấn định bởi nhà sản xuất 

trong quá trình sản xuất chất. 
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13.4.4.17  INV-17  Định danh nhà sản xuất  (CWE)   00286 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định nhà sản xuất của chất này. Tham khảo 

Bảng người dùng định nghĩa 0385 – Định danh nhà sản xuất trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. Các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể được sử dụng. Ví dụ, Mã 

ID nhãn tên các nhà sản xuất HIBCC (LIC), UPC, NDC, vv. 

13.4.4.18  INV-18   Định danh nhà cung cấp  (CWE)   01389 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định nhà cung cấp của chất sử dụng. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0386 – Định danh cung cấp trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

13.4.4.19  INV-19   Thời gian ổn định trên bảng  (CQ)   01626 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là khoảng thời gian mà việc hiệu chỉnh/khả năng 

sử dụng của chất là ổn định. Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán ngày/thời gian 

khi việc hiệu chỉnh này không còn phù hợp bằng cách thêm giá trị trường dữ liệu “INV-
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19-Thời gian ổn định trên bảng” vào trường dữ liệu “INV-13-Ngày/Thời gian sử dụng lần 

đầu tiên” 

Thành phần dữ liệu thứ nhất định nghĩa số lượng thời gian, thành phần dữ liệu thứ 

hai là đơn vị thời gian (tham khảo Bảng HL7 0255 – Phân loại khoảng thời gian). Độ 

chính xác đã được khuyến nghị là “phút”, “giờ” và “ngày”.   

13.4.4.20  INV-20   Giá trị mục tiêu   (CQ)   01896 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of Coding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là giá trị phân tích mục tiêu cho một xét nghiệm 

cụ thể đối với lô nguyên liệu của nhà sản xuất. Các giá trị mục tiêu đối với mục đích QC 

thường được lựa chọn phù hợp với khoảng tham chiếu (bình thường) hoặc với cấp độ 

quan trọng khi ra quyết định lâm sàng. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên định nghĩa giá trị và thành phần dữ liệu thứ hai chứa 

đơn vị đo lường. 

13.4.5 ECD – Phân đoạn ra lệnh thiết bị  

Phân đoạn ra lệnh thiết bị chứa thông tin cần thiết để thông báo thành phần nhận 

biết những gì đang xảy ra. 

Bảng thuộc tính HL7 – ECD – Lệnh thiết bị  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  10= NM R   01390 Mã số lệnh tham chiếu 

2   CWE R  0368 01391 Lệnh điều khiển từ xa 

3 1..1  ID O  0136 01392 Yêu cầu phản hồi 

4    W   01393 Thời gian hoàn thành yêu cầu 

5   TX O Y  01394 Các thông số 
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13.4.5.0 ECD Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.5.1 ECD-1   Mã số lệnh tham chiếu   (NM)   01390 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh duy nhất cho lệnh cụ thể này, 

nhiều thành phần khác nhau sử dụng lệnh này cho việc giới thiệu lệnh trong tương lai. Nó 

giống như khái niệm của trường dữ liệu MSH-10-ID điều khiển bản tin, nhưng ở cấp độ 

lệnh/phản hồi của thiết bị. Mã số này được tạo ra bởi người kích hoạt khởi tạo lệnh. 

13.4.5.2 ECD-2   Lệnh điều khiển từ xa  (CWE)   01391 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định lệnh mà thành phần đang kích hoạt khởi 

tạo. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0368 – Lệnh điều khiển từ xa trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Tham khảo tiêu chuẩn LECIS để có thêm thông 

tin chi tiết. 

13.4.5.3 ECD-3   Yêu cầu phản hồi   (ID)   01392 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định chế độ đồng bộ được sử dụng trong mối 

quan hệ thực thi lệnh. “Y” (Có) có nghĩa là bắt buộc phản hồi ngay sau khi thực thi lệnh; 

“N” (không) không bắt buộc phản hồi. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không 

với các giá trị hợp lệ. 

13.4.5.4 ECD-4   Thời gian hoàn thành yêu cầu   01393 

Chú ý: Trong phiên bản 2.5, trường dữ liệu này đã được duy trì cho việc tương 

thích ngược và đã được thu hồi trong phiên bản 2.7. Loại dữ liệu TQ đã không được 

chấp nhận; xem Chương 2A, mục 2.A.81. Thay vì sử dụng trường dữ liệu “TQ1-4-Thời 

gian rõ ràng” hoặc “TQ1-5-Thời gian và đơn vị liên quan” của phân đoạn TQ1, thì dùng 

phân đoạn ECD trong bản tin. 

13.4.5.5 ECD-5   Thông số   (TX)   01394 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định các thông số của lệnh (nếu chúng không 

tồn tại trong một phân đoạn khác) 
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Lưu ý: Các thành phần dữ liệu của phân đoạn này (hoặc các thành phần dữ liệu khác 

không được định nghĩa ở đây) có thể là thành phần dữ liệu bắt buộc đối với thiết bị của 

một nhà cung cấp cụ thể chẳng hạn như máy ly tâm, dịch chất, sắp xếp, mở nắp đậy, đóng 

nắp đậy, lưu trữ tự động, … 

13.4.6 ECR – Phân đoạn phản hồi lệnh thiết bị  

Phân đoạn phản hồi lệnh thiết bị chứa phản hồi của các thành phần thiết bị cho 

lệnh đã nhận trước đó. 

Bảng thuộc tính HL7 – ECR – Phản hồi lệnh thiết bị  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0387 01395 Phản hồi lệnh 

2   DTM R   01396 Ngày/Thời gian hoàn thành 

3   TX O Y  01397 Thông số phản hồi lệnh 

13.4.6.0 ECR Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.6.1 ECR-1   Phản hồi lệnh   (CWE)   01395 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định phản hồi lệnh đã phát ra trước đây. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0387 – Phản hồi lệnh trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 

13.4.6.2  ECR-2   Ngày/Thời gian hoàn thành  (DTM)   01396 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà thành phần nhận hoàn 

thành lệnh đã yêu cầu. 

13.4.6.3 ECR-3   Thông số phản hồi lệnh   (TX)   01397 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định bất kỳ thông số kết hợp liên quan đến 

bản tin phản hồi lệnh trả về  
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13.4.7 NDS - Phân đoạn thông báo chi tiết 

Phân đoạn thông báo chi tiết thiết bị bao gồm dữ liệu cần thiết để duy trì một lộ 

trình kiểm tra phù hợp giống như việc thông báo các sự kiện (Ví dụ, các cảnh báo xảy ra 

trên một thành phần thiết bị cụ thể) 

Bảng thuộc tính HL7 – NDS – Thông báo chi tiết  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  10= NM R   01398 Mã số tham chiếu thông báo 

2   DTM R   01399 Ngày/Thời gian thông báo 

3   CWE R  0367 01400 Thông báo mức độ nghiêm trọng cảnh báo 

4   CWE R  9999 01401 Mã thông báo 

13.4.7.0 NDS Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.7.1 NDS-1  Mã số tham chiếu thông báo   (NM)   01398 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã số tham chiếu tuần tự duy nhất mà 

có thể được sử dụng bởi nhiều thành phần khác nhau để tham chiếu đến giao dịch này. 

Mã số này được tạo ra bởi người khởi tạo thông báo này. 

13.4.7.2 NDS-2   Ngày/Thời gian thông báo   (DTM)   01399 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian của thông báo 

13.4.7.3 NDS-3   Thông báo mức độ nghiêm trọng cảnh báo   (CWE)   01400 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mức độ nghiêm trọng của một thông báo cụ thể. Tham khảo Bảng 

HL7 0367 – Cấp độ cảnh báo trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70367


Chương 13: Tự động hóa phòng xét nghiệm cận lâm sàng 

Trang 66 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

13.4.7.4 NDS-4   Mã thông báo   (CWE)   01401 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về loại thông báo đang được gửi đi. 

Đây là các mã trạng thái hoặc lỗi cụ thể của thiết bị và nhà sản xuất quy định. Ví dụ, 

AQN0123 – lỗi dịch chất – phát hiện khối đông. 

13.4.8 CNS – Phân đoạn xóa sạch thông báo 

Phân đoạn xóa sạch thông báo của thiết bị chứa dữ liệu cần thiết cho phép thiết bị 

nhận xóa sạch các thông báo liên quan. 

Bảng thuộc tính HL7 – CNS – Xóa sạch thông báo  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1  10= NM O   01402 Số tham chiếu thông báo bắt đầu 

2  10= NM O   01403 Số tham chiếu thông báo kết thúc 

3   DTM O   01404 Ngày/Thời gian thông báo bắt đầu 

4   DTM O   01405 Ngày/Thời gian thông báo kết thúc 

5   CWE O  9999 01406 Mã thông báo bắt đầu 

6   CWE O  9999 01407 Mã thông báo kết thúc 

13.4.8.0 CNS Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.8.1 CNS-1   Số tham chiếu thông báo bắt đầu (NM)   01402 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số tham chiếu thông báo bắt đầu sẽ được xóa 

đi. 
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13.4.8.2 CNS-2   Số tham chiếu thông báo kết thúc  (NM)   01403 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số tham chiếu thông báo kết thúc sẽ được 

xóa đi. Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng, thì chỉ có thông báo với số tham chiếu 

thông báo bắt đầu sẽ được xóa bỏ. 

13.4.8.3 CNS-3   Ngày/Thời gian thông báo bắt đầu  (DTM)   01404 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian bắt đầu của thông báo sẽ bị 

xóa bỏ. Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng nhưng trường dữ liệu Ngày/Thời gian 

Thông báo kết thúc có giá trị, thì tất cả thông báo trước Ngày/Thời gian thông báo kết 

thúc sẽ bị xóa bỏ. 

13.4.8.4 CNS-4   Ngày/Thời gian thông báo kết thúc  (DTM)   01405 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị ngày/thời gian của thông báo kết thúc 

bị xóa bỏ. Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng nhưng trường dữ liệu Ngày/Thời gian 

thông báo bắt đầu có chứa giá trị, thì tất cả thông báo xuất hiện sau giá trị Ngày/Thời 

gian thông báo bắt đầu sẽ bị xóa bỏ. 

13.4.8.5 CNS-5   Mã thông báo bắt đầu  (CWE)   01406 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã thông báo bắt đầu sẽ bị xóa bỏ (xem mục 

13.4.7.4, “NDS-4-Mã thông báo (CWE) 01401”). 

13.4.8.6 CNS-6   Mã thông báo kết thúc  (CWE)   01407 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã thông báo kết thúc sẽ bị xóa (xem mục 

13.4.7.4, “NDS-4-Mã thông báo (CWE) 01401”). Nếu trường dữ liệu này có giá trị rỗng, 

thì chỉ có thông báo với Mã thông báo bắt đầu sẽ bị xóa. 

13.4.9 TCC - Phân đoạn Cấu hình mã xét nghiệm  

Phân đoạn cấu hình mã xét nghiệm (ví dụ, chất xét nghiệm) bao gồm dữ liệu cần 

thiết để duy trì và truyền thông tin liên quan đến các mã thực thể xét nghiệm đang được 

sử dụng xuyên suốt “hệ thống tự động hóa.” 

Bảng thuộc tính HL7 – TCC – Cấu hình mã xét nghiệm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  9999 00238 Định danh dịch vụ phổ biến 

2   EI R   01408 
Định danh ứng dụng xét nghiệm của thiết 

bị 

3    W   00249 Nguồn lấy mẫu 

4   SN O   01410 Yếu tố pha loãng tự động mặc định 

5   SN O   01411 Yếu tố thực hiện lại pha loãng mặc định 

6   SN O   01412 Yếu tố mặc định trước pha loãng 

7   SN O   01413 
Nội dung nội tại của dung môi trước khi 

pha loãng 

8  10# NM O   01414 Cấp độ cảnh báo giới hạn chất tồn đọng 

9 1..1  ID O  0136 01415 Cho phép thực hiện lại tự động 

10 1..1  ID O  0136 01416 Cho phép lặp lại tự động 

11 1..1  ID O  0136 01417 Cho phép phản ứng tự động 

12   SN O   01418 Phạm vi động của thiết bị 

13   CWE O  9999 00574 Đơn vị 

14   CWE O  0388 01419 Loại tiến trình xử lý 

15 705  CWE O   03313 Tính nghiêm trọng của xét nghiệm 
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13.4.9.0 TCC Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.9.1 TCC-1  Định danh dịch vụ phổ biến  (CWE)   00238 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định thông tin về mã xét nghiệm đang được 

truyền đi. Các thành phần thay thế thể hiện định danh mã xét nghiệm đã được nhà sản 

xuất ấn định cho mã xét nghiệm cụ thể này. 

13.4.9.2 TCC-2   Định danh ứng dụng xét nghiệm của thiết bị   (EI)   01408 

Các 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 mã ứng dụng xét nghiệm đã được ấn 

định bởi nhà sản xuất thiết bị hoặc chất phản ứng và kết hợp với việc thực hiện xét 

nghiệm cụ thể đã được quy định bởi Định danh xét nghiệm phổ biến. 

13.4.9.3 TCC-3   Nguồn lấy mẫu   00249  

Chú ý: Trong phiên bản 2.5, trường dữ liệu này đã không được chấp nhận, chỉ 

được duy trì cho việc tương thích ngược và đã bị thu hồi trong phiên bản 2.7. Đây là 

trường dữ liệu điều kiện, trong trường hợp phân đoạn SPM được sử dụng cùng với phân 

đoạn SAC trong một bản tin, trường dữ liệu này bị bỏ qua. Độc giả tham khảo thêm phân 

đoạn SPM-Mẫu xét nghiệm trong Chương 7. 

13.4.9.4 TCC-4   Yếu tố pha loãng tự động mặc định   (SN)   01410 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 

Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là yếu tố mặc định 

cho việc pha loãng mẫu xét nghiệm tự động bằng thiết bị với mã xét nghiệm cụ thể. (Xem 

các ví dụ trong định nghĩa của mục 13.4.3.29, “SAC-29-Yếu tố pha loãng (SN) 01356” 

trong phân đoạn “Phân đoạn chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm.”) 

13.4.9.5 TCC-5   Yếu tố pha loãng mặc định cho việc thực hiện lại   (SN)   01411 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 
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Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là một yếu tố mặc 

định cho việc pha loãng mẫu xét nghiệm tự động trong trường hợp thực hiện lại mã xét 

nghiệm cụ thể. 

13.4.9.6 TCC-6   Yếu tố trước pha loãng mặc định   (SN)   01412 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 

Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là yếu tố mặc định 

trước khi pha loãng cho mẫu xét nghiệm đang được vận chuyển đến hệ thống tự động 

phòng xét nghiệm đối với mã xét nghiệm cụ thể. 

13.4.9.7 TCC-7   Nội dung nội tại của dung môi trước khi pha  (SN)   01413 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này thể hiện giá trị cơ bản cho xét nghiệm đo lường 

chất dung môi chứa trong mẫu xét nghiệm. Trong quá trình tính toán kết quả thật sự cho 

xét nghiệm đo lường, giá trị cơ bản này được coi là giá trị bình thường.  

13.4.9.8 TCC-8   Cấp độ cảnh báo giới hạn chất tồn đọng   (NM)   01414 

Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là giá trị ngưỡng để 

khởi tạo các bản tin cấp độ cảnh báo 

13.4.9.9 TCC-9  Cho phép tự động thực hiện lại   (ID)   01415 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định việc cho phép thực hiện lại tự động trên 

các mẫu xét nghiệm đối với mã xét nghiệm cụ thể. Tham khảo bảng HL7 0136 – Chỉ số 

Có/không với các giá trị hợp lệ. 

13.4.9.10  TCC-10   Cho phép lặp lại tự động   (ID)   01416 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định việc cho phép lặp lại xét nghiệm tự động 

trên các mẫu xét nghiệm đối với mã xét nghiệm cụ thể. Tham khảo bảng HL7 0136 – Chỉ 

số Có/không với các giá trị hợp lệ. 

13.4.9.11  TCC-11  Cho phép phản ứng tự động  (ID)   01417 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định việc cho phép xét nghiệm phản ứng thủ 

công hoặc tự động trên mẫu xét nghiệm đối với mã xét nghiệm cụ thể. Tham khảo bảng 

HL7 0136 – Chỉ số Có/không với các giá trị hợp lệ. 

13.4.9.12  TCC-12  Phạm vi động của thiết bị   (SN)   01418 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 

Định nghĩa: Đây là phạm vi mà trên đó thiết bị có thể tạo ra các kết quả  
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13.4.9.13  TCC-13   Đơn vị   (CWE)   00574 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này lả loại dữ liệu CWE chứa đơn vị sử dụng. Hệ 

thống mã hóa mặc định đối với các mã đơn vị bao gồm hệ thống viết tắt ISO+ cho đơn vị 

đơn (ISO 2955-83) cộng với phần mở rộng, mà không trùng lặp với các từ viết tắt ISO 

(xem Chương 7, mục 7.4.2.6). Chúng tôi thiết kế hệ thống mã hóa này giống như ISO+. 

Cả hai chữ viết tắt đơn vị ISO và phần mở rộng được định nghĩa trong Chương 7, mục 

7.4.2.6.2 và đã được liệt kê trong hình 7-9. Các chữ viết tắt ISO+ là các mã trong hệ 

thống mã hóa mặc định. Do đó, khi các đơn vị ISO+ được sử dụng, chỉ những chữ viết tắt 

ISO+ cần được gửi đi, và nội dung của trường dữ liệu đơn vị sẽ được sử dụng cho việc 

tương thích ngược với phiên bản 2.1 tiêu chuẩn HL7. Để biết thêm thông tin chi tiết về 

trường dữ liệu này, vui lòng tham khảo Chương 7, mục 7.4.2.6. 

Những đơn vị này áp dụng cho các trường dữ liệu “Nội dung nội tại của dung môi 

trước khi pha loãng” và “Phạm vi động của thiết bị”. 

13.4.9.14  TCC-14   Loại tiến trình xử lý  (CWE)   01419 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại tiến trình xử lý áp dụng cho mã xét 

nghiệm này. Nếu thuộc tính này không có giá trị, thì mặc định là sản phẩm thông thường. 

Tham khảo Bảng HL7 0388 – Loại tiến trình xử lý trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị hợp lệ. 
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13.4.9.15  TCC-15   Tính nghiêm trọng của xét nghiệm   (CWE)   03313 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định Mức độ ưu tiên của xét nghiệm. Các giá 

trị trong trường dữ liệu này được sử dụng trong việc ra quyết định, mà các xét nghiệm 

được thực hiện trong trường hợp, ví dụ, dung tích mẫu xét nghiệm chưa đủ. 

Loại dữ liệu này là CWE bởi vì ý nghĩa của nó lá giá trị mã hóa. Tuy nhiên, để 

thực hiện các quyết định xử lý dễ dàng, nội dung có thể là số tuần tự của xét nghiệm đã 

được sắp xếp theo ý đồ chủ đạo đã được quy định bởi phòng xét nghiệm. Các số nhỏ hơn 

là quan trọng hơn so với các số lớn hơn. 

13.4.10 TCD - Phân đoạn Chi tiết mã xét nghiệm 

Phân đoạn chi tiết mã xét nghiệm chứa dữ liệu cần thiết để thực hiện các hoạt 

động hoặc tính toán, hoặc thực thi quyết định bằng hệ thống tự động hóa phòng xét 

nghiệm, mà chưa được hỗ trợ bởi các phân đoạn HL7 khác liên quan đến chỉ định (ORC, 

OBR). Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng các bản tin quan sát và chỉ định 

phòng xét nghiệm, tham khảo chương 4 và chương 7. 

Bảng thuộc tính HL7 – TCD – Chi tiết mã xét nghiệm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  9999 00238 Định danh dịch vụ phổ biến 

2   SN O   01420 Yếu tố pha loãng tự động  

3   SN O   01421 Yếu tố thực hiện lại pha loãng  

4   SN O   01422 Yếu tố trước pha loãng  

5   SN O   01413 
Nội dung nội tại của dung môi trước pha 

loãng 

6 1..1  ID O  0136 01416 Cho phép lặp lại tự động  
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

7 1..1  ID O  0136 01424 Cho phép phản ứng 

8   CWE O  0389 01425 Trạng thái chất phân tích lặp lại 

13.4.10.0  TCD Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.10.1  TCD-1   Định danh dịch vụ phổ biến   (CWE)   00238 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định thông tin về mã xét nghiệm đang được 

gửi đi. 

13.4.10.2 TCD-2   Yếu tố pha loãng tự động   (SN)   01420 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 

Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là một yếu tố để một 

thiết bị pha loãng một mẫu xét nghiệm tự động đối với mã xét nghiệm cụ thể. (Xem các 

ví dụ trong định nghĩa của mục 13.4.3.29, “SAC-29-Yếu tố pha loãng (SN) 01356,” trong 

Phân đoạn “Phân đoạn chi tiết vật chứa mẫu xét nghiệm.”) 

13.4.10.3  TCD-3   Yếu tố thực hiện lại việc pha loãng (SN)   01421 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 

Định nghĩa: giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là một yếu tố để pha 

loãng mẫu xét nghiệm cụ thể trong trường hợp thực hiện lại đối với mã xét nghiệm cụ 

thể. 

13.4.10.4  TCD-4   Yếu tố trước khi pha loãng   (SN)   01422 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 
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Định nghĩa: Giá trị của trường dữ liệu này được sử dụng như là một yếu tố để mẫu 

xét nghiệm cụ thể được vận chuyển đến hệ thống tự động trước khi pha loãng đối với mã 

xét nghiệm cụ thể này. 

13.4.10.5  TCD-5   Nội dung nội tại của dung môi trước khi pha loãng  (SN)   01413 

Các thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ <Num2 

(NM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này thể hiện nồng độ còn lại của mẫu xét nghiệm đã 

đo lường trong dung môi. Giá trị này được sử dụng cho việc tính toán nồng độ các mẫu 

xét nghiệm trước khi pha loãng đối với mã xét nghiệm cụ thể này. 

13.4.10.6  TCD-6  Cho phép lặp lại tự động  (ID)   01416 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định việc lặp lại tự động công việc đối với 

mẫu xét nghiệm cụ thể dành cho mã xét nghiệm cụ thể này. Tham khảo bảng HL7 0136 – 

Chỉ số Có/không với các giá trị hợp lệ. 

13.4.10.7  TCD-7   Cho phép phản ứng  (ID)   01424 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định xét nghiệm phản ứng thủ công hoặc tự 

động được thực hiện cho mẫu xét nghiệm cụ thể. Tham khảo bảng HL7 0136 – Chỉ số 

Có/không với các giá trị hợp lệ. 

13.4.10.8  TCD-8   Trạng thái lặp lại chất xét nghiệm  (CWE)   01425 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định trạng thái lặp lại đối với chất xét 

nghiệm/kết quả (Ví dụ, ban đầu, thực hiện lại, lặp lại, phản ứng). Tham khảo bảng HL7 

0389 – Trạng thái lặp lại chất xét nghiệm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. 

Đối với mục tiêu của chương này, chúng tôi công nhận như sau: 

 Lặp lại xét nghiệm không cần pha loãng – thực hiện như thông lệ để xác nhận 

mức độ chính xác của các kết quả (Ví dụ, trong trường hợp các kết quả đã 

được đánh dấu là “không chắc chắn” hoặc các lỗi cơ chế khác). 
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 Lặp lại xét nghiệm với việc pha loãng – thực hiện như thông lệ trong trường 

hợp các kết quả ban đầu vượt quá phạm vi đo lường (những giới hạn về kỹ 

thuật) 

 Phản ứng xét nghiệm – xét nghiệm này được thực hiện tuân theo các quy tắc 

tuần tự được kích hoạt dựa trên các kết quả xét nghiệm khác. 

13.4.11 SID –Phân đoạn định danh chất 

Phân đoạn định danh chất chứa dữ liệu cần thiết để xác định chất (Ví dụ, chất phản 

ứng) được sử dụng trong sản phẩm của các kết quả xét nghiệm phân tích. Sự kết hợp của 

các trường dữ liệu này phải xác định chất duy nhất, nghĩa là, tùy thuộc vào nhà sản xuất 

mà tất cả hoặc một vài trường dữ liệu là bắt buộc xuất hiện (đây là lý do sự tùy chọn là 

‘C’ (điều kiện)). Nếu việc phân tích yêu cầu nhiều chất, phân đoạn này được phép lặp lại 

đối với mỗi chất. Phân đoạn này nên đi kèm với phân đoạn TCD. 

Mục tiêu khác của phân đoạn này là để truyền tải thông tin kiểm soát của nhà sản 

xuất, lô, vv để kiểm soát mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp này phân đoạn SID nên đi 

cùng với phân đoạn SAC để mô tả vật chứa mẫu cùng với việc kiểm soát mẫu. 

Bảng thuộc tính HL7 – SID – Định danh chất  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE C  9999 01426 Định danh ứng dụng/phương pháp 

2  20= ST C   01129 Số lô chất 

3  200= ST C   01428 Định danh vật chứa chất 

4   CWE C  0385 01429 Định danh nhà sản xuất chất  

13.4.11.0  SID Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.11.1  SID-1  Định danh Ứng dụng/Phương pháp   (CWE)   01426 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ứng dụng/phương pháp đã được sử dụng 

cho việc phân tích. 

Ví dụ: GLUCOSE (lượng đường trong máu) là một chỉ định xét nghiệm. 

GLUCOSE có thể được phân tích bằng cách sử dụng các ứng dụng/phương pháp khác 

nhau với các định danh cụ thể của nhà sản xuất. 

13.4.11.2  SID-2   Số lô chất  (ST)   01129 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lô được ấn định bởi nhà sản xuất trong 

quá trình sản xuất chất. 

13.4.11.3  SID-3   Định danh vật chứa chất  (ST)   01428 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vật chứa được ấn định bởi nhà sản xuất 

trong quá trình sản xuất chất. Định danh này nên là duy nhất trong lô cụ thể của ứng 

dụng/phương pháp cụ thể. 

13.4.11.4  SID-4   Định danh nhà sản xuất chất   (CWE)   01429 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định nhà sản xuất chất này. Tham khảo Bảng 

người dùng định nghĩa 0385 – Định danh nhà sản xuất trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

13.4.12  EQP - Phân đoạn ghi vết/Dịch vụ của thiết bị 

Phân đoạn ghi vết/Dịch vụ của thiết bị chứa dữ liệu cần thiết để duy trì một lộ 

trình kiểm tra phù hợp của các sự kiện có khả năng xuất hiện trên thành phần cụ thể của 

thiết bị. 
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Bảng thuộc tính HL7 – EQP – Thiết bị/Dịch vụ ghi vết  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Bảng 

nguồn 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0450 01430 Loại sự kiện 

2  20= ST O   01431 Tên tập tin 

3   DTM R   01202 Ngày/Thời gian bắt đầu 

4   DTM O   01432 Ngày/Thời gian kết thúc 

5   FT R   01433 Dữ liệu giao dịch 

13.4.12.0  EQP Các định nghĩa trường dữ liệu 

13.4.12.1  EQP-1   Loại sự kiện   (CWE)   01430 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định loại sự kiện của bản tin. Tham khảo 

Bảng HL7 0450 – Loại sự kiện trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

13.4.12.2  EQP-2   Tên tập tin  (ST)   01431 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên tập tin vật lý đang được sử dụng để lưu 

trữ thông tin về sự kiện ghi vết và/hoặc dịch vụ đã được truyền đi. 

13.4.12.3  EQP-3   Ngày/Thời gian bắt đầu  (DTM)   01202 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị thời gian khi sự kiện bắt đầu. 

13.4.12.4  EQP-4   Ngày/Thời gian kết thúc  (DTM)   01432 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị thời gian khi sự kiện hoàn thành. 

13.4.12.5  EQP-5   Dữ liệu giao dịch (FT)   01433 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa dữ liệu về sự kiện dịch vụ và/hoặc ghi vết. 
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13.5 CÁC LƯU Ý LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG 

13.5.1 Các bản tin HL7 cơ bản bắt buộc khác 

Giao dịch đồng bộ đồng hồ hệ thống phải được hỗ trợ bởi tất cả các thiết bị đóng 

vai trò là bên nhận. Hệ thống chủ về thời gian (bên gửi) có thể là hệ thống LAS hoặc LIS. 

13.5.2 Việc truyền tải các chỉ định và kết quả xét nghiệm 

Đối với việc truyền tải các chỉ định và kết quả xét nghiệm tự động, tham khảo mục 

4.2.6 OML-bản tin chỉ định xét nghiệm (sự kiện O21) thay vì bản tin ORM và 7.2.2 

ORL-bản tin quan sát xét nghiệm không mong muốn (sự kiện O20) thay vì bản tin ORU. 

13.5.3 Việc truyền tải các kết quả QC 

Sử dụng trường dữ liệu SPM-11-Vai trò mẫu xét nghiệm, hoặc SAC-6-Nguồn lấy 

mẫu xét nghiệm, hoặc thành phần dữ liệu thứ 7 của trường dữ liệu OBR-15-Nguồn lấy 

mẫu xét nghiệm hoặc SAC-6-Nguồn lấy mẫu xét nghiệm để chỉ rõ rằng đây là việc kiểm 

soát mẫu xét nghiệm. Sử dụng trường dữ liệu SAC-3-Định danh vật chứa mẫu xét 

nghiệm cho việc xác định vật chứa mẫu xét nghiệm kiểm soát. Phân đoạn SID đính kèm 

với phân đoạn SAC xác định cụ thể nhà sản xuất, định danh lô, vv cho việc kiểm soát 

mẫu xét nghiệm. 

Việc xác định thiết bị được thực hiện trong quá trình đo lường QC, nên được 

truyền tải cùng với trường dữ liệu OBX-18-Định danh thiết bị), ngày/thời gian đo lường 

với trường dữ liệu OBX-19-Ngày/thời gian phân tích. 

13.5.4 Truy vấn thông tin chỉ định – Các kích hoạt để tải về các chỉ định xét 

nghiệm  

Hiện tại, chưa có bản tin truy vấn cụ thể nào để yêu cầu thông tin chỉ định xét 

nghiệm. Thay vì, thông tin chỉ định nên được tải về trên hệ thống LAS không mong 

muốn (dựa vào các sự kiện kích hoạt bên trong LIS chẳng hạn như Mẫu thử được thu 

thập hoặc Chỉ định được nhập vào) hoặc sau một sự kiện kích hoạt rõ ràng chẳng hạn như 

Cập nhật trạng thái mẫu – mẫu thử được định danh bởi hệ thống LAS. 

13.5.5 Việc truyền tải thông tin bổ sung cho tiến trình xử lý tự động 

Các thiết bị yêu cầu thông tin bổ sung để thực hiện tiến trình xử lý tự động dựa 

trên việc xác nhận tính hợp lệ tự động, chẳng hạn như Ngày sinh mong muốn (ngày 

truyền tải), Tình trạng kinh nguyệt, Lịch sử việc sử dụng thuốc, nên cân nhắc sử dụng các 
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phân đoạn OBX và hệ thống mã hóa LOINC. Ví dụ, mã LOINC cho Ngày truyền tải là 

11778-8, tình trạng kinh nguyệt là 8678-5, Lịch sử dùng thuốc là 10160-0. 

13.6 VÍ DỤ VỀ CÁC BẢN TIN  

Phần này chứa các ví dụ về các bản tin đã được định nghĩa trong chương 13. Các 

ví dụ về các bản tin khác đã được công bố trong các chương tương ứng mà đang sử dụng 

các phân đoạn đã được định nghĩa trong chương 13. Ví dụ, các bản tin chỉ định xét 

nghiệm trong Chương 4 và các bản tin quan sát xét nghiệm trong Chương 7. 

13.6.1 Cập nhật trạng thái thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học 0001 đã được bật lên trực tiếp bởi người điều hành (điều 

khiển địa phương) và thực hiện chính xác tiến trình khởi động. Thông tin này được gửi 

đến hệ thống LAS bởi người phân tích. 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|ESU^U01^ESU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038|PU^POWERED_UP|L^LOCAL|N^NOR
MAL<cr> 

ISD|123456789|IN^INIT|OK<cr> 

13.6.2 Yêu cầu tình trạng thiết bị tự động 

Hệ thống LAS truy vấn máy phân tích hóa học 0001 về thông tin trạng thái. 

MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|ESR^U02^ESR|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 

13.6.3 Cập nhật trạng thái mẫu xét nghiệm  

Máy phân tích hóa học 0001 nhận biết một vật chứa dịch chất (id=092321A) với 

máu. Vật chứa mẫu này đang được đặt ở vị trí số 1 của loại vật mang R5 (id=120) và 

đang nằm trong vùng đệm đầu vào 1. 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|SSU^U03^SSU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
SAC|991912376^EXTLAB|01039421^THISLAB|092321A^LAS|092321^LAS||BLD^BLOOD 

|19980620080037|I^IDENTIFIED|R5^5_HOLE_RACK|120|1||||BUF1^INPUT BUFFER 
1<cr> 

Thiết bị 0001 trước khi phân tích thực hiện hoạt động hút dịch chất và sắp xếp. 

(Xem hình 13-5 minh họa trực quan vị trí và địa điểm). Vật mang (id=2002) với vật chứa 

chính/cha (id=12345) tại vị trí số 2 đã được vận chuyển đến địa điểm: vùng đệm đầu ra 1, 

tại vị trí số 4 của khay đầu ra (id=A1203). 
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Vật chứa dịch chất (id=12345A) đã được sắp xếp trong vật mang có thể vận 

chuyển thủ công (id=045), tại hàng thứ 3, cột thứ 2. Vật mang này được đặt ở luống đã 

được sắp xếp tại vị trí số 4. 

MSH|^~\&|PREANPROG|AUTPREAN|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|SSU^U03^SSU|MSG00002|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^AQS|19980630080043<cr> 
SAC|991912376^EXTLAB|01039421^THISLAB|12345^LAS||||19980620080039|R^COMPL

ETED 
|R3^3_HOLE_RACK|2002|1|OT^OUTPUTTRAY|A1203^AQSTRAY|4|OB1^OUTPUTBUFF
ER<cr> 

SAC|991912376^EXTLAB|01039421^THISLAB|12345A^LAS|12345^LAS|||199806200800
39 |R^COMPLETED|R14^14_HOLE_RACK|045|3^2||||AQSBED||||||2|0.5||ml<cr> 

13.6.4 Yêu cầu tình trạng mẫu xét nghiệm 

Máy phân tích hóa học 0001 truy vấn hệ thống LAS về trạng thái của mẫu xét 

nghiệm/vật chứa mẫu (id=092321A). 

MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|SSR^U04^SSR|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
SAC|991912376^EXTLAB|01039421^THISLAB|092321A^LAS||||199806200823<cr> 

13.6.5 Cập nhật chất tồn dư trên thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học 0001 gửi đến hệ thống LAS trạng thái của chất phản ứng 

TSH (id= MF01239) trong lọ (id=12345). 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|INU^U05^INU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
INV|MF01239^REAGENT1|OK^OK_STATUS|SR^SINGLE_TEST_REAGENT 

|12345^BOTTLE_NUM|||||190||ML|20000101||^^D60|TSH|A12345678|PROD1<cr> 

13.6.6 Yêu cầu chất tồn dư trên thiết bị tự động 

Hệ thống LAS truy vấn máy phân tích hóa học 0001 về trạng thái của tất cả kiện 

đóng gói hóa chất (id= MF01239). 

MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|INR^U06^INR|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
INV|MF01239^REAGENT1|OK^OK_STATUS<cr> 

13.6.7 Ra Lệnh cho thiết bị tự động 

Hệ thống LAS gửi lệnh “Xóa sạch Thông báo” đến máy phân tích hóa học 0001. 
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MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|EAC^U07^EAC|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
ECD|89421|CN^CLEAR NOTIFICATION|Y^YES<cr> 
CNS|1209|1500|199806010800|199806300800<cr> 

13.6.8 Phản hồi thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học xác nhận sự hoàn thành của việc thực thi lệnh khởi tạo. 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|EAR^U08^EAR|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
ECD|89421|IN^INIT|Y^YES<cr> 
ECR|OK^COMMAND_COMPLETE|19980630080035<cr> 

13.6.9 Thông báo thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học gửi một thông báo (cảnh báo) về phát hiện độ lệch đơn vị 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|EAN^U09^EAN|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
NDS|8923|199806300800|W^WARNING^|DU001^DETECTIO UNIT DRIFT<cr> 

13.6.10 Cập nhật các thiết lập mã xét nghiệm trên thiết bị tự động 

Hệ thống LAS gửi cập nhật cấu hình thông số cho xét nghiệm Glucose (lượng 

đường trong máu).  

MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|TCU^U10^TCU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
TCC|15074-8^GLUCOSE|GLU-HK^CHEMISTRYANALYZER|SER^SERUM|10|10|0|0|500| 

Y^YES|Y^YES|N^NO |^2^-^400|mg/dL|P<cr> 

13.6.11 Yêu cầu các thiết lập mã xét nghiệm trên thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học 0001 truy vấn hệ thống LAS về cấu hình các thông số của 

xét nghiệm Glucose. 

MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|TCR^U11^TCU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
TCC|15074-8^GLUCOSE|GLU-HK^CHEMISTRYANALYZER<cr> 

13.6.12 Cập nhật Dịch vụ/ghi vết trên thiết bị tự động 

Máy phân tích hóa học 0001 gửi 1 bản ghi từ sự kiện ghi vết đến hệ thống LAS. 
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MSH|^~\&|INSTPROG|AUTINST|LASPROG|LASSYS|19980630080040|SECURITY 
|LSU^U12^LSU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
EQP|LOG^LOG_EVENT||199806300755|199806300800|I976 Instrument Initialization<cr> 

13.6.13 Yêu cầu Dịch vụ/Ghi vết thiết bị tự động 

Hệ thống LAS truy vấn máy phân tích hóa học về tập tin ghi vết của các sự kiện đã 

xảy ra từ 7 giờ sáng đến 8 giờ sáng ngày 30/06/1998. 

MSH|^~\&|LASPROG|LASSYS|INSTPROG|AUTINST|19980630080040|SECURITY 
|LSR^U13^LSU|MSG00001|P|2.8|<cr> 

EQU|0001^CHEMISTRYANALYZER|19980630080038<cr> 
EQP|LOG^LOG_EVENT||199806300700|199806300800<cr> 

13.7 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA GIẢI QUYẾT 

Định nghĩa thành phần dữ liệu đối với trường dữ liệu TCC-15-Tính nghiêm trọng 

của xét nghiệm trong mục 13.4.9.15 đề xuất việc sử dụng mập mờ loại dữ liệu CWE. 

Thành phần định nghĩa hiện tại cho biết rằng loại dữ liệu CWE được sử dụng; tuy nhiên, 

định nghĩa cũng khuyên rằng thành phần có thể được công bố với “số thứ tự của xét 

nghiệm đã được sắp xếp tuân theo tính nghiêm trọng được quy định bởi phòng  xét 

nghiệm”. Theo thông lệ chung, loại dữ liệu CWE tham chiếu đến một bảng với các giá trị 

gợi ý, nhận biết rằng các giá trị đó thường là do người dùng định nghĩa. Chúng tôi hy 

vọng rằng định nghĩa của thành phần dữ liệu này sẽ được xem xét và hiệu chỉnh trong các 

phiên bản kế tiếp. 
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