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Chương Quản lý Nguyên vật liệu định nghĩa các bản tin tóm tắt dành cho 

mục đích giao tiếp của các sự kiện khác nhau liên quan đến các giao dịch xuất phát 

từ quản lý chuỗi cung cấp bên trong một cơ sở chăm sóc y tế. Có hai kiểu bản tin 

cơ bản được định nghĩa trong chương này: những cập nhật danh mục hạng mục 

lưu kho (danh mục dùng chung), và các bản tin cung cấp hạng mục khử trùng. Các 

phân đoạn dữ liệu của danh mục hạng mục lưu kho tổng thể được công bố trong 

chương này dựa trên các bản tin danh mục bổ sung và cập nhật giữa các ứng dụng 

chẳng hạn như quản lý nguyên vật liệu, lập lịch, và các ứng dụng khử trùng.  

Các bản tin khử trùng và khử nhiễm đã được công bố trong chương này dựa 

trên một yêu cầu, đáp ứng/phản hồi/hồi đáp, hoặc cập nhật không mong muốn. 

Các giao dịch này thường xuất hiện giữa một hệ thống theo dõi công cụ/dụng 

cụ/thiết bị và một máy khử trùng hoặc máy làm sạch. 

Chương này mô tả các ứng dụng có thể hoạt động tuân theo các vai trò khác 

nhau. Các vai trò được thảo luận trong chương này minh họa mô hình cơ bản đã 

được sử dụng để phát triển các đặc điểm kỹ thuật. Chúng không bao hàm sự cần 

thiết đối với một mô hình ứng dụng hoặc phương thức triển khai cụ thể. 

Chương này định nghĩa các giao dịch tại tầng thứ 7 của mô hình OSI, đó là, 

bản tin tóm tắt. Các mô hình/lược đồ khác nhau được sử dụng để tạo ra các đặc 

điểm thực sự cấu thành các bản tin trên môi trường truyền thông. Các Quy tắc mã 

hóa HL7 sẽ được sử dụng tại nơi mà không thuộc tầng Presentation (tầng Trình 

diễn) hoàn chỉnh của mô hình OSI. Điều này đã được mô tả trong Chương 1, “Mối 

quan hệ với các giao thức khác”. Các ví dụ trong chương này được xây dựng tuân 

thủ các quy tắc mã hóa HL7 

17.2.1 Bản tin cập nhật danh mục hạng mục tóm tắt  

Mục tiêu của các đặc tả kỹ thuật của bản tin cập nhật danh mục hạng mục 

tóm tắt là để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền tải và chia sẻ thông tin về lô 

và nhóm danh mục hạng tóm tắt giữa các ứng dụng. Chủ đề chính của việc truyền 

tải và chia sẻ thông tin này nhằm mục tiêu cung cấp hạng mục. Những phân đoạn 

danh mục hạng mục lưu kho được sử dụng cùng với các sự kiện kích hoạt M15 – 

Bản tin Danh mục hạng mục lưu kho, và sự kiện kích hoạt M16 – Bản tin Danh 

mục hạng mục lưu kho – Nâng cao. Các cấu trúc Bản tin của các sự kiện kích hoạt 

này được công bố trong Chương 8 – Các danh mục dùng chung.  
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17.2.1.0 Danh sách danh mục hạng mục 

Danh sách các Danh mục hạng mục cung ứng một danh sách đã được sử 

dụng dành cho việc đặt hàng để bổ sung/cung cấp hạng mục trong kho tại các địa 

điểm cung cấp, đối với phương thức sử dụng chung trong một cơ sở chăm sóc y tế 

dành cho các cuộc hẹn đã được xếp lịch, phẫu thuật và để cung cấp các định danh 

để theo dõi trang thiết bị/dụng cụ/công cụ đã được sử dụng cho quá trình khử 

trùng. Danh sách bao gồm nhiều thuộc tính liên quan với hạng mục cung ứng. Các 

hạng mục cung ứng và các thuộc tính liên quan có thể dành riêng cho các lĩnh vực 

chẳng hạn như  Lưu kho hàng tồn kho, Lập lịch, Dược và Khử trùng.  

17.2.1.1 Các địa điểm kho lưu trữ 

Các địa điểm kho lưu trữ chứa một danh sách của các hạng mục được dự 

trữ tại địa điểm, hoặc nó có thể được sắp xếp từ địa điểm (nhưng không được dự 

trữ thường xuyên theo một quy trình cơ bản). Các địa điểm kho lưu trữ tiếp nhận 

các cập nhật cùng với các thuộc tính của các hạng mục cung ứng từ danh sách 

hạng mục chính của địa điểm cung cấp chung . Mặc dù thông qua danh sách hạng 

mục chính của địa điểm cung cấp chung và danh sách hạng mục của các địa điểm 

kho lưu trữ khác, cả hai cùng chia sẻ phần lớn các thuộc tính hạng mục cung ứng, 

những thuộc tính đó có thể có một giá trị khác nhau trong mỗi địa điểm. Ví dụ, 

trạng thái của một hạng mục cung ứng (hoạt động, không hoạt động, không hoạt 

động đang chờ), có thể trạng thái không hoạt động trong danh sách chính hạng 

mục tại địa điểm cung cấp chung (có nghĩa nó không thể đã được sắp xếp/yêu 

cầu), nhưng hạng mục tương tự có thể có trạng thái không hoạt động đang chờ tại 

địa điểm kho lưu trữ khác mà vẫn có trong hạng mục cung ứng dữ trữ, và sẽ cấp 

phát hạng mục cung ứng cho đến khi kho dự trữ cạn kiệt, nhưng không thể yêu cầu 

cung cấp bổ sung kho dự trữ tại địa điểm này. 

Sau đây là những thuộc tính chính của một hạng mục cung ứng: 

 Mã định danh duy nhất 

Mã định danh duy nhất dành cho một hạng mục cung ứng mô tả một 

mối quan hệ với một hạng mục cung ứng có thể được yêu cầu. Định 

danh này sẽ giống như mã số chỉ mục trong một danh sách hạng mục 

cung ứng của nhà sản xuất. 

 Mô tả hạng mục cung ứng 

Tên gọi hoặc Mô tả dưới dạng văn bản của hạng mục cung ứng cung 

cấp cho người dùng thông tin định danh hạng mục cung ứng mà con 
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người có thể hiểu được. 

 Loại hạng mục cung ứng 

Thuộc tính này mô tả một loại hoặc một nhóm các hạng mục cung 

ứng. Thuộc tính này thông thường có thể là một loại hàng hóa cung 

ứng chẳng hạn như hàng hóa cung ứng cho văn phòng (văn phòng 

phẩm), hoặc hàng hóa cung ứng thông thường, hoặc hạng mục cung 

ứng cho cho phòng xét nghiệm. 

17.2.2 Việc khử trùng và khử nhiễm 

Các bản tin khử trùng và khử nhiễm mô tả trong chương này được trao đổi 

thông qua các giao dịch giữa một máy khử trùng hoặc máy làm sạch và một Hệ 

thống theo dõi trang thiết bị. Trọng tâm chính của quá trình khử trùng và khử 

nhiễm là có rất nhiều hoặc phân nhóm các hạng mục (hàng hóa) cung ứng. Các 

bản tin này giao tiếp với hệ thống cấu hình của máy khử trùng, lô khử trùng, thiết 

bị các bản tin dữ liệu chu trình liên quan với các trường hợp của các danh mục 

cung ứng khử trùng và khử nhiễm. 

Việc khử trùng là một quá trình đã được sử dụng để hoàn trả một sản phẩm 

an toàn không bị nhiễm vi khuẩn để đáp ứng tốt theo các tiêu chuẩn phòng chống 

(ngăn ngừa) nhiễm khuẩn. Máy khử trùng đã được định nghĩa như một thiết bị 

được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế, dụng cụ y tế và vật tư cung ứng bằng 

việc tiếp xúc trực tiếp với chất/tác nhân khử trùng. Chất/Tác nhân khử trùng điển 

hình dành cho việc khử trùng ở nhiệt độ cao là phương pháp bão hòa hơi nước 

dưới áp suất/áp lực, các tác nhân/chất khử trùng nhiệt độ thấp bao gồm axit 

peraxetic hoặc khí oxit-ethylen.  

Việc khử nhiễm/làm sạch đã được định nghĩa bởi Cục quản lý Y tế và An 

toàn nghề nghiệp (OSHA) giống như việc sử dụng về mặt vật lý hoặc hóa học để 

loại bỏ/khử nhiễm khuẩn, ngừng hoạt động hoặc phá hủy các mầm bệnh qua 

đường máu trên bề mặt hoặc điểm của hạng mục/hàng hóa mà tại đó chúng không 

còn có khả năng lan truyền các phần tử lây nhiễm và bề mặt hoặc hạng mục đã 

được trả lại an toàn dành cho việc xử lý, sử dụng hoặc thải loại. {29 CFR 

1910.1030} Các thiết bị làm sạch cung cấp các dịch vụ khử nhiễm trong việc sắp 

xếp các để hoàn trả hạng mục (hàng hóa/thiết bị/dụng cụ) an toàn để sử dụng.  

Các máy khử trùng hơi nước có các chu trình đã được định nghĩa để đạt 

được sự khử trùng bằng cách đưa đến một nhiệt độ nhất định trong một khoảng 



Chương 17: Quản lý nguyên vật liệu 

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

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

thời gian cụ thể. Các chu trình này đã được xác minh/chứng nhận phù hợp bằng 

việc sử dụng các tiêu chuẩn AAMI (Hiệp hội vì sự tân tiến của thiết bị y tế)  

Các bộ khử trùng sử dụng khí E-thy-len o-xit và axit pe-ra-xe-tic đã định 

nghĩa các chu trình mà đã được chứng nhận phù hợp bởi nghiên cứu của các nhà 

sản xuất để đạt được sự khử trùng tại các nhiệt độ và thời gian tiếp xúc trực tiếp 

với các chất khử trùng. 

Các chu trình khử trùng và khử nhiễm/làm sạch đã được định nghĩa là một 

chuỗi các bước hoặc giai đoạn đã được thiết kế sẵn để đạt được mức vô trùng. 

Các giai đoạn điển hình của máy khử trùng hơi nước bao gồm Điều kiện, 

Khử trùng và Thải ra. Các giai đoạn của việc khử trùng bằng E-thy-len ô-xit gồm 

Điều kiện, Khử trùng, Thải ra và Làm thoáng khí. Các máy khử trùng sử dụng A-

xit Pe-ra-xe-tic cũng có các giai đoạn tương tự. 

Các bảng sau đây bao gồm các ví dụ về các chu trình điển hình dành cho 

các máy khử trùng và máy làm sạch. 

Mô tả các chu trình khử trùng hơi nước 

Chu trình 
Nhiệt độ khử 

trùng 

Thời 

gian khử 

trùng 

Thời gian 

sấy khô 

Vật mang/khay đựng được 

khuyến nghị 

Nhanh 
270°F 

(132°C) 

4.0 phút 

(40‘) 

3.0 phút 

(3’) 

Khay dụng cụ đã được phủ 

riêng biệt với một dụng dụ riêng 

biệt. Duy nhất, không có lỗ 

thông khí tốt  

Siêu tốc 
270°F 

(132°C) 

3.0 phút 

(30’) 

1.0 phút 

(1’) 

Khay thiết bị đã không được 

bao phủ với một dụng cụ riêng 

biệt 

 

Các chu trình kiểm thử tiền chân không dành cho máy khử trùng hơi nước 

Các chu trình 

kiểm thử tiền 

chân không 

Nhiệt độ máy 

khử trùng 

Thời gian 

khử trùng 

Thời gian 

sấy khô 

Vật mang/vật 

chứa/khay đựng được 

khuyến nghị 

Kiểm thử rò rỉ 270°F (132°C) N/A N/A N/A 
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Các chu trình 

kiểm thử tiền 

chân không 

Nhiệt độ máy 

khử trùng 

Thời gian 

khử trùng 

Thời gian 

sấy khô 

Vật mang/vật 

chứa/khay đựng được 

khuyến nghị 

Dart Test 270°F (132°C) 3½ PHÚT. 1.0 PHÚT Bowie-Dick hoặc 

DART Test 

Làm nóng Dart  270°F (132°C) 3.0 PHÚT. 1.0 PHÚT N/A 

17.2.3 Vai trò của các ứng dụng 

Trong đặc tả kỹ thuật về việc khử trùng và khử nhiễm, Giả định rằng một 

ứng dụng có thể có hai vai trò: một vai trò ứng dụng thực hiện, và một vai trò ứng 

dụng đặt yêu cầu. Những vai trò ứng dụng này định nghĩa tương tác mà một ứng 

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

nhiều môi trường khác nhau, bất kỳ một ứng dụng nào cũng có thể có nhiều hơn 

một vai trò ứng dụng. 

Trong đặc tả kỹ thuật này, định nghĩa của các vai trò ứng dụng không nhằm 

mục tiêu định nghĩa hoặc giới hạn về mặt chức năng của các sản phẩm cụ thể đã 

được phát triển bởi các nhà cung cấp ứng dụng. Thay vào đó, thông tin này được 

cung cấp để hỗ trợ định nghĩa mô hình được sử dụng để phát triển đặc tả kỹ thuật 

này, và cung cấp một phương pháp rõ ràng dành cho việc giao tiếp giữa các ứng 

dụng. 

17.3 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Chương này định nghĩa các sự kiện kích hoạt được sử dụng cho việc trao 

đổi thông tin hạng mục/hàng hóa cung ứng giữa các ứng dụng. 

Các sự kiện kích hoạt thông báo danh mục hạng mục tồn kho chính đã được 

định nghĩa trong Chương 8, Các danh mục tổng thể. Các sự kiện kích hoạt liên 

quan đến việc khử trùng và khử nhiễm trong Chương này được định nghĩa trong 

mục 17.4, “Các phân đoạn bản tin danh mục hạng mục tồn kho tổng thể”, và mục 

17.5, “Các yêu cầu của ứng dụng đặt yêu cầu và Các sự kiện kích hoạt”.   

17.3.1 Các trạng thái 

Trạng thái của một hạng mục cung ứng mô tả trạng thái của hạng mục cung 

ứng có trong danh sách danh mục tổng thể và tại một địa điểm kho lưu trữ. Các 
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trạng thái điển hình của hạng mục cung ứng có thể bao gồm các nội dung sau: hoạt 

động, không hoạt động đang chờ và không hoạt động. 

Trạng thái của một vật chứa/vật mang/khay đựng (khay đựng) mô tả trạng 

thái của một khay đựng trong một chu trình khử trùng đang được thực hiện. Các 

trạng thái thông thường của một khay đựng có thể bao gồm các nội dung sau đây: 

Đang chờ, Hoạt động, Hoàn thành và Đã hủy bỏ. 

17.3.2 Chú giải thuật ngữ 

17.3.2.0 Bowie-Dick Test 

Một kiểm tra chẩn đoán về khả năng của máy khử trùng hơi nước tự động-

không khí-loại bỏ để loại bỏ không khí từ khoang chứa máy khử trùng và ngăn 

chặn sự tái lập không khí bên trong khoang chứa. 

17.3.2.1 Catalog Item: Danh sách hạng mục 

Các hạng mục cung ứng từ danh sách hạng mục tổng thể đã sẵn sàng để yêu 

cầu/chỉ định  

17.3.2.2 Cycle – Sterilization:  Chu trình – Sự khử trùng 

Một chuỗi định nghĩa về các sự kiện hoạt động (sẵn sàng để sử dụng) đã 

được thiết kế để đạt được sự khử trùng trong một khoang kín. 

17.3.2.3 Cycle - Steam Sterilization, Gravity Displacement Type: Chu trình - Sự 

khử trùng hơi nước, Kiểu dịch chuyển lực hấp dẫn  

Loại chu trình khử trùng trong đó hơi nước đi vào dịch chuyển không khí 

còn sót lại thông qua một cổng hoặc ống dẫn ở trong hoặc gần với đáy của khoang 

chứa khử trùng 

17.3.2.4 Cycle Time: Thời gian của chu trình 

Tổng thời gian đã trôi qua của một chu trình khử trùng bắt đầu được tính từ 

thời điểm quá trình được khởi tạo cho đến khi hoàn tất (kết thúc) chu trình. Thời 

gian chu trình có thể bao gồm thời gian làm nóng, thời gian tiếp xúc, thời gian hạ 

nhiệt, thời gian làm lạnh và sấy khô thiết bị phù hợp, thời gian trước và sau chân 

không. 

17.3.2.5 Decontamination – Việc khử nhiễm/Làm sạch 

Việc sử dụng các phương tiện vật lý hoặc hóa học để loại bỏ, làm ngưng 

hoạt động hoặc phá hủy các mầm bệnh lây truyền qua đường máu trên một bề mặt 

hoặc hạng mục đến mức độ mà chúng không còn khả năng truyền các phân tử lây 
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nhiễm và bề mặt hoặc hạng mục an toàn được trả lại để xử lý, sử dụng hoặc thải 

bỏ. 

17.3.2.6 Entrainment – Sự cuốn theo 

Đang thu thập hoặc vận chuyển các hạt rắn hoặc một dung dịch phụ hoặc 

thể hơi thông qua dòng chảy của dung dịch chính hoặc thể hơi ở vận tốc cao. 

17.3.2.7 EO 

Khí O-xýt E-ty-len được sử dụng giống như tác nhân/chất khử trùng ở nhiệt 

độ thấp   

17.3.2.8 Exposure Time – Thời gian tiếp xúc 

Khoảng thời gian trong một quá trình khử trùng các hạng mục đã tiếp xúc 

với sự vô trùng ở các tham số khử trùng cụ thể. 

17.3.2.9 Lot Control – Kiểm soát theo lô 

Các mã số, các ký tự chữ cái hoặc một sự kết hợp của cả chữ cái và số 

thông qua một nhóm sản phẩm cụ thể có thể được truy vết cùng với hoạt động khử 

trùng riêng biệt 

17.3.2.10  Nonstocked Items – Các hạng mục đã không được lưu trữ/dự trữ 

Các hạng mục/hàng hóa cung ứng không tuân theo trình tự thông thường và 

được cấp phát tại một địa điểm cung cấp cụ thể, nhưng tình trạng sẵn sàng để yêu 

cầu/chỉ định phụ thuộc vào trạng thái của hạng mục đó. 

17.3.2.11  NonCatalog Item – Hạng mục không có trong danh sách 

Các hạng mục/hàng hóa được yêu cầu/chỉ định và được cấp phát tại một địa 

điểm cung cấp cụ thể, nhưng tình trạng của hạng mục không sẵn sàng để đáp ứng 

yêu cầu thông qua danh sách hạng mục chính. 

17.3.2.12  Par Level – Mức độ trung bình 

Mức độ trung bình đề cập đến một địa điểm kho lưu trữ cụ thể trong một 

khu vực riêng biệt của cơ sở y tế, chẳng hạn như Khoa giải phẫu. 

17.3.2.13  Sterile – Vô trùng 

Trạng thái giải phóng khỏi toàn bộ các vi sinh vật đang sống. 

17.3.2.14  Sterilization – Sự khử trùng 

Quá trình được sử dụng để hoàn trả lại một sản phẩm với tình trạng an toàn 

khỏi các vi sinh vật có thể tồn tại. 
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Chú ý: Trong một quá trình khử trùng, trạng thái tự nhiên của một sự chết 

đi của vi khuẩn được mô tả bởi một hàm theo số mũ. Do đó, sự có mặt của các vi 

sinh vật trên bất cứ hạng mục/hàng hóa/thiết bị/dụng cụ độc lập nào cũng có thể đã 

được biểu diễn theo điều kiện xác suất. Trong khi xác suất này có thể đã giảm 

xuống với một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng tỷ lệ này có thể không bao giờ giảm tới 0. 

17.3.2.15  Sterilizer – Máy khử trùng 

Một loại thiết bị được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế, dụng cụ và vật 

tư cung ứng bằng cách cho chúng tiếp xúc trực tiếp với tác nhân/chất khử trùng 

17.3.2.16  Stocked Items – các hạng mục đã lưu kho/dự trữ 

Các hạng mục/hàng hóa cung ứng theo chỉ định/yêu cầu thường xuyên và 

được cấp phát tại một địa điểm cung cấp cụ thể.  

17.3.2.17  TDC 

Các ống, Các ống dẫn lưu và các ông thông 

17.3.2.18 Washer – Máy làm sạch 

Một thiết bị cung cấp các dịch vụ khử nhiễm/làm sạch để hoàn trả các hạng 

mục về trạng thái an toàn 

17.3.3 Tổ chức của Chương này: Các sự kiện kích hoạt và các định nghĩa 

bản tin 

Đặc điểm kỹ thuật này bao gồm 4 nhóm chức năng của các sự kiện kích 

hoạt và các định nghĩa bản tin. Các sự kiện kích hoạt trong mỗi nhóm chức năng 

đặt chỉ định/yêu cầu, thực hiện chỉ định/yêu cầu, truy vấn chia sẻ các định nghĩa 

cấu trúc bản tin giống nhau hoặc tương tự nhau. 

Nhóm chức năng đầu tiên của các sự kiện kích hoạt và định nghĩa cấu trúc 

bản tin mô tả các bản tin thông báo danh mục dùng chung tổng thể dành cho việc 

sử dụng các sự kiện ở cấp độ bản ghi để bổ sung/thêm vào, xóa bỏ, cập nhật, 

ngừng hoạt động, và hoạt động trở lại. Những nhóm chức năng này được quy định 

cụ thể cho các bản tin danh mục kho lưu trữ hạng mục tổng thể. 

Nhóm chức năng thứ hai của các sự kiện kích hoạt và định nghĩa cấu trúc 

bản tin mô tả các giao dịch yêu cầu của bên ra yêu cầu/chỉ định. Nhóm chức năng 

này định nghĩa các sự kiện kích hoạt và định nghĩa cấu trúc bản tin dành cho các 

giao dịch xuất phát từ các ứng dụng thực hiện vai trò ứng dụng của bên ra yêu 

cầu/chỉ định, và cũng định nghĩa các bản tin hồi đáp của ứng dụng thực hiện các 
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yêu cầu/chỉ định liên quan được gửi trả về bằng các ứng dụng đáp ứng vai trò phụ 

trợ. Những bản tin này được mô tả chi tiết tại mục Error! Reference source not 

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

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

cấu trúc bản tin dành cho các giao dịch tự gửi từ các ứng dụng thực hiện vai trò 

ứng dụng thực hiện yêu cầu. Nhóm chức năng này mô tả các bản tin tự gửi khởi 

phát từ một ứng dụng đáp ứng vai trò thực hiện yêu cầu, và các bản tin hồi đáp 

được gửi trả về bởi các ứng dụng đáp ứng vai trò phụ trợ. Những bản tin này được 

mô tả chi tiết tại mục 17.6, “Các bản tin ứng dụng thực hiện yêu cầu và các sự 

kiện kích hoạt tự gửi” 

Ký hiệu được sử dụng để mô tả chuỗi, thuộc tính tùy chọn, và lặp lại của 

các phân đoạn bản tin được mô tả chi tiết trong Chương 2, “Định dạng dành cho 

các bản tin tóm tắt được định nghĩa”. 

17.3.3.0 Chế độ cập nhật 

Chương này sử dụng chế độ/phương thức “Mã hoạt động/định danh duy 

nhất” để cập nhật trực tiếp thông qua các phân đoạn bản tin có thuộc tính lặp lại. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về việc cập nhật thông qua các phân đoạn bản tin 

lặp lại, vui lòng tham khảo mục 2.15.4, “Các chế độ để cập nhật thông qua các 

phân đoạn bản tin lặp lại,” trong Chương 2. Định nghĩa của chế độ cập nhật “Mã 

hoạt động/định danh duy nhất” đã được trình bày chi tiết trong Chương 2, tại mục 

2.15.4.2, “Định nghĩa chế độ cập nhật Mã hoạt động/định danh duy nhất” 

17.4 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN DANH MỤC HẠNG MỤC LƯU 

KHO CHÍNH 

Mục này trình bày các phân đoạn bản tin được mô tả trong bản tin danh 

mục hạng mục lưu kho chính (sự kiện M15) và Bản tin danh mục hạng mục lưu 

kho chính – nâng cao (sự kiện M16), các bản tin danh mục dùng chung tổng thể. 

Việc mô tả các sự kiện này và các cấu trúc bản tin được công bố trong Chương 8, 

Danh mục tổng thể (danh mục dùng chung). Sự kiện kích hoạt M15 – Danh mục 

hạng mục lưu kho chính và phân đoạn bản tin danh mục hạng mục lưu kho chính 

IIM là một công việc thực hiện triển khai hạn chế. Sự kiện kích hoạt M16 – Danh 

mục hạng mục lưu kho chính là một bản tin Quản lý nguyên vật liệu toàn diện.  

Bản tin danh mục hạng mục lưu kho nâng cao hỗ trợ giao tiếp cho các giao 

địch bổ sung và cập nhật các hạng mục cung ứng và thuộc tính của chúng từ địa 
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điểm cung cấp chung đến các địa điểm cung cấp bổ sung trong cùng một cơ sở y 

tế. 

Các địa điểm kho lưu trữ cung cấp gửi một giao dịch đến nhiều địa điểm 

kho lưu trữ với sự kiện kích hoạt này, để thực hiện các giao dịch bổ sung và thay 

đổi danh sách hạng mục tổng thể và các hạng mục cung ứng lưu kho. 

Phân đoạn bản tin ITL đã được công bố trong phiên bản 2.5 Chương 8, Các 

danh mục tổng thể, sẽ được công bố trong chương này do việc sử dụng chúng 

trong lĩnh vực Quản lý Nguyên vật liệu. 

17.4.1 IIM – Phân đoạn bản tin Danh mục hạng mục lưu kho chính 

Phân đoạn bản tin Danh mục hạng mục lưu kho chính (IIM) chứa thông tin 

về việc lưu trữ/dự trữ sản phẩm có thể được sử dụng để đáp ứng một dịch vụ/xét 

nghiệm đã được chỉ định/yêu cầu. Tất cả các trường dữ liệu trong phân đoạn bản 

tin này mô tả dịch vụ/xét nghiệm và các thuộc tính cơ bản khác phù hợp với Hạng 

mục Dịch vụ được định nghĩa trong Danh mục hạng mục Dịch vụ/Quan sát khác. 

Phân đoạn bản tin này liên quan đến những mối quan tâm về việc quản lý cung 

ứng hoặc lưu trữ/dự trữ trung tâm. 

Bảng thuộc tính HL7 – IIM – Danh mục hạng mục lưu kho 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE R   01897 Giá trị khóa chính – IIM 

2   CWE R   01799 Mã hạng mục dịch vụ 

3  250= ST O   01800 Mã số lô lưu kho 

4   DTM O   01801 Ngày hết hạn lưu kho 

5   CWE O   01802 Tên nhà sản xuất hàng lưu kho 

6   CWE O   01803 Địa điểm lưu kho 

7   DTM O   01804 Ngày tiếp nhận lưu kho 

8  12# NM O   01805 Số lượng tiếp nhận lưu kho 

9   CWE O   01806 Đơn vị số lượng tiếp nhận lưu kho 

10   MO O   01807 Giá trị hạng mục tiếp nhận lưu kho 

11   DTM O   01808 Ngày kiểm kê hạng mục đang lưu kho 

12  12# NM O   01809 Số lượng hạng mục đang lưu kho 

13   CWE O   01810 Đơn vị số lượng hạng mục đang lưu kho 

14   CNE O  0088 00393 Mã thủ tục 

15   CNE O Y 0340 01316 Nội dung điều chỉnh mã thủ tục 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70088
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70340
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17.4.1.1 IIM-1   Giá trị khóa chính - IIM   (CWE) 01897 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 đã được gán bởi tổ chức nhằm 

mục tiêu định danh duy nhất một hạng mục (hàng hóa/vật liệu/thiết bị) lưu kho. 

Đây là giá trị định danh chính (khóa định danh), và phải so khớp với giá trị của 

trường dữ liệu MFE-4 Giá trị khóa chính – MFE. 

17.4.1.2 IIM-2   Mã hạng mục dịch vụ (CWE)   01799 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của hạng mục dịch vụ. 

Định danh này liên kết hạng mục lưu kho của bản tin này với một hạng mục thuộc 

Danh mục hạng mục Dịch vụ/Quan sát Khác tổng thể. 

17.4.1.3 IIM-3   Mã số lô lưu kho (ST)   01800 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số lô của hạng mục dịch vụ trong 

kho lưu trữ 
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Chú ý: Mã số lô là mã số được in trên nhãn dán vào hạng mục hoặc vật 

chứa/thùng chứa/lọ chứa chất/vật chất. Ví dụ, nếu chất/vật chất là vắc-xin, và một 

chất pha loãng bắt buộc, một mã số lô có thể xuất hiện trên lọ chứa chất pha loãng; 

tuy nhiên, bất kỳ định danh như vậy kết hợp với một chất pha loãng thì không phải 

là định danh tốt. Mã số lô chất/vật chất nên được báo cáo, không dành cho chất 

pha loãng. 

17.4.1.4 IIM-4   Ngày hết hạn lưu kho (DTM)   01801 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của hạng mục dịch vụ 

trong kho lưu trữ 

Chú ý: Ngày hết hạn không có nghĩa luôn luôn có một thành phần dữ liệu “ngày”; 

Vì vậy, dữ liệu ngày có thể được truyền đi theo định dạng YYYYMM. 

17.4.1.5 IIM-5   Tên nhà sản xuất hạng mục lưu kho (CWE)   01802 

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

(ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set 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 nhà sản xuất hạng mục của dịch vụ 

trong kho lưu trữ 

17.4.1.6 IIM-6   Địa điểm lưu kho  (CWE)   01803 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm của kho lưu trữ. Khi thực 

hiện triển khai, địa điểm này có thể có một khoảng cách đặc trưng. Địa điểm có 
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thể rất chung chung, ví dụ, một cơ sở nơi mà hàng hóa lưu kho được nhập vào 

kho, hoặc rất cụ thể, ví dụ, địa điểm lưu kho là một kệ hàng hóa trong kho.   

17.4.1.7 IIM-7   Ngày tiếp nhận lưu kho (DTM)   01804 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày gần đây nhất mà sản phẩm theo 

yêu cầu đã được tiếp nhận vào trong kho lưu trữ. 

17.4.1.8 IIM-8   Số lượng tiếp nhận lưu kho  (NM)   01805 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng hạng mục lưu kho đã được 

tiếp nhận vào một ngày cụ thể được trình bày trong trường dữ liệu IIM-7-Ngày 

tiếp nhận lưu kho 

17.4.1.9 IIM-9   Đơn vị số lượng tiếp nhận lưu kho  (CWE)   01806 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 đơn vị đối với giá trị của trường 

dữ liệu IIM-8 Số lượng tiếp nhận lưu kho và trường dữ liệu IIM-10-Chi phí hạng 

mục được tiếp nhận lưu kho 

17.4.1.10  IIM-10   Chi phí hạng mục được tiếp nhận lưu kho  (MO)   01807 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chi phí đơn giá (chi phí của từng hạng 

mục) của hạng mục lưu kho tại thời điểm tiếp nhận hạng mục. Trường dữ liệu IIM-

9-Đơn vị số lượng được tiếp nhận lưu kho xác định trên cơ sở đơn vị của trường 

dữ liệu này. 

17.4.1.11  IIM-11   Ngày kiểm kê số lượng hạng mục đang lưu kho (DTM)   01808 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ngày gần nhất mà việc kiểm đếm 

tổng số lượng hạng mục có trong kho lưu trữ được thực hiện.  
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17.4.1.12  IIM-12   Số lượng hạng mục đang lưu kho (NM)   01809 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của hạng mục lưu kho đã 

sẵn sàng cho việc cấp phát/sử dụng tương ứng với giá trị trong trường dữ liệu IIM-

11-Ngày kiểm kê số lượng hạng mục lưu kho. Không thực hiện việc điều chỉnh cho 

lần sử dụng tiếp theo 

17.4.1.13  IIM-13   Đơn vị số lượng hạng mục đang lưu kho (CWE)   01810 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 đơn vị dành cho giá trị trong 

trường dữ liệu IIM-12-Số lượng hạng mục đang lưu kho. 

17.4.1.14  IIM-14   Mã thủ tục (CNE)   00393 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh duy nhất được cấp phát và 

gán cho hạng mục dịch vụ, nếu có, kết hợp với chi phí. Tại Hoa Kỳ, định danh này 

thông thường là mã HCPCS. Tham khảo Bảng mở rộng 0088 – Mã thủ tục trong 
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Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này là loại dữ liệu 

CNE dành cho việc tương thích với các hệ thống lâm sàng và phụ trợ.  

Kể từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể được áp dụng 

bao gồm những mã đó trong bảng dưới đây. Trong trường hợp tập mã đang được 

sử dụng trong bảng này, thì người dùng phải sử dụng các giá trị đó. 

Các hệ thống mã hóa mã thủ tục 

Hệ thống 

mã hóa 

Mô tả Ghi chú 

C4 CPT-4 Hiệp hội nghề nghiệp Y khoa Mỹ, P.O. 

Box 10946, Chicago IL.60610 

C5 CPT-5   (đang được phát triển – liên hệ giống 

như ở trên) 

HCPCS Hệ thống mã hóa thủ 

tục chung CMS (trước 

đây là HCFA) 

HCPCS: bao gồm các mã dành cho các 

thiết bị/dụng cụ y khoa, các thuốc tiêm, 

các dịch vụ vận chuyển, và các dịch vụ 

khác không được mô tả trong CPT4 

HPC Các mã thủ tục CMS 

(HCPCS) (trước đây là 

HCFA) 

Cục quản lý Tài chính Chăm sóc Y tế 

(HCFA) Hệ thống mã hóa thủ tục chung 

(HCPCS) bao gồm các điều chỉnh. 1 

                                                 

1  Mã HCPCS đã được chia thành 3 “mức”. Mức I gồm toàn bộ mã CPT-4 được tham chiếu. Mức II bao gồm mã của Thuật ngữ 
Nha khoa hiện tại của Hiệp hội nha khoa Hoa Kỳ (CDT-2) được tham chiếu. Mức II cũng làm rõ các mã HCPCS chính thống, đã 
được phê duyệt và được duy trì kết hợp bởi Bảng Biên tập bao gồm số và chữ cái, bao gồm CMS, Hiệp hội Bảo hiểm Hoa Kỳ, 
và Hiệp hội Chữ thập Xanh và Bảo vệ Xanh. Mức III là các mã đã được phát triển nội bộ bởi các nhà cung cấp Medicare. Các 
nội dung điều chỉnh được chia bên theo 3 mức tương tự, mức I là các nội dung điều chỉnh CPT-4, mức II là các nội dung điều 
chỉnh HCPCS chính thống và CDT-2, và mức III là các nội dung điều chỉnh nội bộ đã được cho phép  
 
Các mã chính thống HCPCS và các nội dung điều chỉnh của mức II có thể tìm thấy trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ 
http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm. CMS phân phối các mã HCPCS thông qua Dịch vụ Thông tin Kỹ thuật 
Quốc gia (NTIS, www.ntis.gov) và sự phân phối NTIS bao gồm phần CDT-2 của HCPCS mức II, nhưng không chứa phần CPT-
4 (Mức I). CMS có thể phân phối phần CPT-4 với các đối tác của nó.  

http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm
http://www.ntis.gov/


Chương 17: Quản lý nguyên vật liệu 

Trang 22  Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

17.4.1.15  IIM-15   Điều chỉnh mã thủ tục  (CNE)   01316 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nội dung điều chỉnh mã thủ tục với 

mã thủ tục được báo cáo trong trường dữ liệu IIM-14-Mã thủ tục, trong trường hợp 

áp dụng. Các nội dung điều chỉnh mã thủ tục được định nghĩa bởi các cơ quan 

Quản lý Hoa Kỳ chẳng hạn như CMS và AMA. Nhiều nội dung điều chỉnh khác 

nhau có thể được báo cáo. Tham khảo Bảng được định nghĩa mở rộng 0340 – Nội 

dung điều chỉnh mã thủ tục trong Chương 2C, Các bảng mã, đối với các giá trị gợi 

ý. 

Kể từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa mở rộng có thể áp dụng bao gồm 

những nội dung đó trong bảng dưới đây. Nếu tập mã mà người dùng sử dụng trong 

bảng này, thì người dùng phải sử dụng giá trị đó. 

17.4.2 ITM - Phân đoạn hạng mục nguyên vật liệu 

Phân đoạn hạng mục nguyên vật liệu (ITM) chứa thông tin về các hạng mục 

cung ứng lưu kho (đã lưu kho hoặc không lưu kho) 

Bảng thuộc tính HL7 – ITM – Hạng mục nguyên vật liệu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   EI R   02186 Định danh hạng mục 

2  999# ST O   02274 Mô tả hạng mục 

3   CWE O  0776 02187 Trạng thái hạng mục 

4   CWE O  0778 02188 Loại hạng mục 

5   CWE O   02189 Phân nhóm hạng mục 

6   CNE O  0532 02190 Chủ thể đối với Chỉ báo hết hạn 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

7   EI O   02191 Định danh nhà sản xuất 

8  999= ST O   02275 Tên nhà sản xuất 

9  20= ST O   02192 Mã số danh sách nhà sản xuất 

10   CWE O   02193 Mã định danh máy gắn nhãn nhà sản xuất 

11   CNE O  0532 02070 Chỉ báo có thể tính phí cho bệnh nhân 

12   CWE O  0132 00361 Mã giao dịch 

13   CP O   00366 Đơn vị - số lượng giao dịch 

14   CNE O  0532 02197 Chỉ báo hạng mục đã được lưu kho 

15   CWE O  0871 02266 Các mã rủi ro cung ứng 

16   XON O Y 0790 02199 Cơ quan Quản lý phê duyệt  

17   CNE O  0532 02200 Chỉ báo nhựa/mủ cao su 

18   CWE O Y 0793 02201 Hoạt động đang chi phối 

19   CWE O  0320 00282 Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục 

20  6# NM O   02203 Đã phê duyệt số lượng mua 

21   MO O   02204 Đã phê duyệt giá mua 

22   CNE O  0532 02205 Chỉ bảo hạng mục chịu thuế 

23   CNE O  0532 02206 Chỉ báo chi phí vận chuyển 

24   CNE O  0532 02207 Chỉ báo bộ các hạng mục 

25   EI O   02208 Định danh bộ các hạng mục 

26   CNE O  0532 02209 
Chỉ báo bộ phận/khoa theo dõi số lượng sử 

dụng 

27   CNE O  0088 00393 Mã thủ tục 

28   CNE O Y 0340 01316 Nội dung điều chỉnh mã thủ tục 

29   CWE O  0376 01370 Mã xử lý đặc biệt 

30   CNE O  0532 03388 Chỉ báo nguy hiểm 

31   CNE O  0532 03304 Chỉ báo vô trùng 

32   EI O   03305 Số bản an toàn dữ liệu nguyên vật liệu 

33   CWE O  0396 03306 
Mã các dịch vụ và sản phẩm tiêu chuẩn các 

Quốc gia được thống nhất (UNSPSC) 

17.4.2.1 ITM-1   Định danh hạng mục (EI)   02186 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh hạng mục là một mã duy nhất được cấp phát và gán 

cho hạng mục nguyên vật liệu bởi ứng dụng phần mềm danh sách kho lưu trữ hạng 

mục tổng thể. 
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17.4.2.2 ITM-2   Mô tả hạng mục  (ST)   02274 

Định nghĩa: Mô tả hạng mục là một trường dữ liệu chứa nội dung mô tả của 

hạng mục nguyên vật liệu đã được xác định trong trường dữ liệu ITM-1-Định danh 

hạng mục 

17.4.2.3 ITM-3   Trạng thái hạng mục (CWE)   02187 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 (hữu ích cho mục đích báo cáo và cách sử dụng 

hạng mục) áp dụng cho một hạng mục. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định 

nghĩa 0776 – Trạng thái hạng mục trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 

17.4.2.4 ITM-4   Loại hạng mục (CWE)   02188 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 hạng mục là một sự phân loại của các hạng mục nguyên 

vật liệu theo các nhóm giống như đã được định nghĩa và sử dụng trong một Phòng 

Giải phẫu thiết lập danh sách các thủ tục. Loại Hạng mục được phân loại ở cấp độ 

cao hơn Danh sách hạng mục như đã mô tả trong trường dữ liệu ITM-4. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0778 – Loại danh mục trong Chương 2C, 

Các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  
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17.4.2.5 ITM-5   Danh sách hạng mục  (CWE)   02189 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Danh sách hạng mục là một bộ phân loại của các hạng mục 

nguyên vật liệu giống như các nhóm phục vụ mục tiêu của danh sách mua sắm và 

báo cáo trong việc quản lý nguyên vật liệu (quản trị tài sản). Phân loại danh sách 

hạng mục là việc phân nhóm các hạng mục nguyên vật liệu ở cấp thấp hơn những 

gì đã được mô tả trong trường dữ liệu ITM-3-Loại hạng mục. UNSPSC là một hệ 

thống mã hóa được khuyến nghị sử dụng. 

17.4.2.6 ITM-6   Chủ thể với chỉ báo ngày hết hạn   (CNE)   02190 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số tham chiếu nhằm xác định 

hạng mục là một đối tượng có ghi ngày hết hạn (thông thường trên bao bì mỗi sản 

phẩm sẽ có ghi ngày hết hạn). Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ số Có/Không mở 

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

17.4.2.7 ITM-7   Định danh nhà sản xuất  (EI)   02191 

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 định danh của nhà sản xuất 

hạng mục 
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17.4.2.8 ITM-8   Tên nhà sản xuất (ST)   02275 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định tên nhà sản xuất của nhà sản xuất 

đã được xác định trong trường dữ liệu ITM-7 

17.4.2.9 ITM-9   Mã Số danh sách nhà sản xuất (ST)   02192 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách được gán với hạng mục bởi 

nhà sản xuất 

17.4.2.10  ITM-10   Mã định danh Máy gắn nhãn của nhà sản xuất (CWE)   02193 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Mã Định danh Máy đánh nhãn (LIC) 

giao cho nhà sản xuất đại diện cho những nhà sản xuất tạo ra hạng mục/hàng hóa  

17.4.2.11  ITM-11   Chỉ báo có thể tính phí cho bệnh nhân  (CNE)   02070 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ hạng mục có được tính chi phí 

cho bệnh nhân hay không. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được 

mở rộng trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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17.4.2.12  ITM-12   Mã giao dịch  (CWE)   00361 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 được gán bởi tổ chức với mục tiêu 

xác định mã hóa đơn thanh toán chi phí của bệnh nhân duy nhất  cụ thể cho từng 

hạng mục cung ứng. Trong bối cảnh của bản tin này, đây là một mã hỗ trợ việc 

tham chiếu chéo đến Mã/ID Hạng mục. Trường dữ liệu này sẽ được sử dụng để 

định danh duy nhất một thủ tục, hạng mục cung ứng, một xét nghiệm để tính toán 

chi phí; hoặc để định danh mức chi trả trung bình đối với các hạng mục chi trả. Ví 

dụ, a CBC (chi phí xét nghiệm), hoặc Elastic Bandage 3'' (chi phí hạng mục cung 

ứng), hoặc Kiểm tra ngực 1 (chi phí chụp X-Quang). Ví dụ, mã sẽ là 300-0001, 

với một bản mô tả của CBC. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0132 – Mã giao dịch trong 

Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị gợi ý. Tham khảo Chương 7 để xem 

thêm phần thảo luận về ID dịch vụ phổ biến dành cho việc tính toán chi phí. 

17.4.2.13  ITM-13   Đơn vị - Số lượng giao dịch (CP)   00366 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Price (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Khoảng các đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Đơn vị giá của giao dịch. Giá của một hạng mục đơn lẻ. 

Trường dữ liệu này chứa giá trị khoản chi phí tính bằng đô-la cho bệnh nhân đối 

với hạng mục này. 

17.4.2.14  ITM-14   Chỉ báo hạng mục đã lưu kho  (CNE)   02197 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 chỉ số cho biết rõ hạng mục đã được 

lưu vào địa điểm kho bất kỳ trong tổ chức y tế hay chưa. Tham khảo Bảng HL7 

0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ 

17.4.2.15  ITM-15   Các mã rủi ro cung cấp  (CWE)   02266 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã xác định bất cứ nguy cơ đã 

được biết hoặc nghi ngờ liên quan đến hạng mục nguyên vật liệu. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0871 – Các mã rủi ro cung cấp trong Chương 2C, 

Các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.2.16  ITM-16   Cơ quan Quản lý phê duyệt (XON)   02199 

Thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> 

^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type 

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

<Organization Identifier (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Mã loại tên tổ chức(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

ĐỊnh nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã xác định cơ quan quản lý phê 

duyệt hạng mục, chẳng hạn như FDA hoặc AMA. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0790 – Cơ quan quản lý phê 

duyệt trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị gợi ý.   

17.4.2.17  ITM-17   Chỉ báo nhựa/mủ cao su  (CNE)   02200 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số xác định hạng mục được 

tạo ra từ hoặc chứa nhựa/mủ cao su. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.2.18  ITM-18   Hoạt động đang chi phối  (CWE) 02201 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã xác định một hoạt động tuân 

theo một nguyên tắc hạng mục được yêu cầu về mặt pháp lý phải xuất hiện trong 

báo cáo thông báo. Mã này thường được sử dụng dành cho hoạt động báo cáo hoặc 

theo dõi. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0793 – Hoạt động chi phối 

trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.2.19  ITM-19   Mã tài khoản tự nhiên của hạng mục  (CWE)   00282 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số chi phí/tài khoản tự nhiên từ bản 

ghi sổ cái của tài khoản kết hợp với hạng mục. Tham khảo Bảng HL7 0320 – Mã 

tài khoản tự nhiên của hạng mục trong Chương 4, Các Chỉ định, với các giá trị 

hợp lệ. 

17.4.2.20  ITM-20   Số lượng mua đã được phê duyệt (NM)   02203 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của hạng mục này có thể 

được mua trong khung thời gian đã được người dùng xác định (Ví dụ, một năm) 

theo đơn vị thứ tự của phép đo lường. 

17.4.2.21  ITM-21   Giá mua đã được phê duyệt (MO)   02204 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giới hạn được tính bằng đô-la của 

hạng mục này mà người sử dụng có thể mua trong khung thời gian đã được người 

dùng xác định (Ví dụ, 1 năm). 
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17.4.2.22  ITM-22   Chỉ báo hạng mục chịu thuế  (CNE)   02205 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 chỉ số cho biết rõ hạng mục này có 

phải chịu thuế khi mua hoặc trong trường hợp cấp phát hạng mục này cho bệnh 

nhân. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong 

Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.2.23  ITM-23   Chỉ báo chi phí vận chuyển  (CNE)   02206 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số biểu thị việc vận chuyển 

có được phép tính chi phí để được phân phối dòng sản phẩm theo hóa đơn hay 

không. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong 

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

17.4.2.24  ITM-24   Chỉ báo bộ các hạng mục (CNE)   02207 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số biểu thị hạng mục là một 

‘bộ các hạng mục’ thay vì một hạng mục đơn lẻ. Một bộ hạng mục là một bộ các 

hạng mục cung ứng dành cho giải phẫu. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.2.25  ITM–25   Định danh bộ hạng mục  (EI)   02208 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh bộ hạng mục là một mã duy nhất được cấp phát và 

gán cho hạng mục nguyên vật liệu bởi ứng dụng phần mềm Danh sách chính của 

Kho lưu trữ hạng mục nhằm để xác định chính xác hạng mục  

17.4.2.26  ITM–26   Chỉ báo bộ phận/khoa theo dõi sử dụng (CNE)   02209 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ bộ 

phận/khoa/phòng có theo dõi số liệu sử dụng của hạng mục hay không. Tham khảo 

Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, các Bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.2.27  ITM-27   Mã thủ tục  (CNE)   00393 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một định danh duy nhất được gán cho 

hạng mục dịch vụ, nếu có, kết hợp với chi phí. Tại Hoa Kỳ, mã này thường là mã 

HCPCS. Tham khảo Bảng định nghĩa bên ngoài 0088 – Mã thủ tục với các giá trị 
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gợi ý. Trường dữ liệu này là loại dữ liệu CNE để hỗ trợ việc tương thích với các hệ 

thống lâm sàng và hệ thống phụ trợ. Tham khảo Bảng HL7 0088 – Các hệ thống 

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

Kể từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể áp dụng được 

bao gồm các giá trị có trong bảng dưới đây. Nếu tập mã mà người dùng đang sử 

dụng có trong bảng này, thì người dùng phải sử dụng lựa chọn đó. 

17.4.2.28  ITM-28   Điều chỉnh mã thủ tục (CNE)   01316 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nội dung điều chỉnh mã thủ tục cho 

mã thủ tục đã được báo cáo trong trường dữ liệu ITM-27 – Mã thủ tục, trong 

trường hợp có thể áp dụng. Các nội dung điều chỉnh mã thủ tục được định nghĩa 

bởi các cơ quan quản lý USA chẳng hạn như CMS và AMA. Nhiều nội dung điều 

chỉnh có thể được báo cáo. Tham khảo Bảng định nghĩa bên ngoài 0340 – Điều 

chỉnh Mã Thủ tục trong trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

17.4.2.29  ITM-29   Mã xử lý đặc biệt (CWE)   01370 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã xử lý đặc biệt để mô tả những 

cân nhắc xử lý/bảo quản đặc biệt đối với hạng mục này. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0376 – Mã xử lý đặc biệt trong trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. Bộ giá trị có thể được mở rộng với các giá trị cụ thể của 

người sử dụng. 
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17.4.2.30  ITM-30   Chỉ báo nguy hiểm  (CNE)   03388 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ hạng mục có 

chứa nguyên vật liệu nguy hiểm hay không. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.2.31  ITM-31   Chỉ báo vô trùng  (CNE)   03304 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ hạng mục có vô 

trùng hoặc không. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng 

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

17.4.2.32  ITM-32   Số bảng dữ liệu nguyên vật liệu an toàn  (EI)   03305 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Số bảng dữ liệu nguyên vật liệu an toàn là mã số định danh của 

nhà sản xuất dành cho Bảng dữ liệu nguyên vật liệu an toàn (nếu có 1 tồn tại dành 

cho hạng mục). Một Bảng dữ liệu nguyên vật liệu an toàn bao gồm các đặc 

trưng/đặc tính, các phép đo đã được bảo vệ, và các quy tắc phải tuân theo khi xử lý 

hạng mục. Nó liên quan đến các chất/tác nhân nguy hiểm. Thành phần dữ liệu 3 và 

4 của kiểu dữ liệu EI có thể có giá trị rỗng/hoặc không có giá trị để giao tiếp với 

mã số MSDS; Nhà sản xuất đã được nhận dạng sẵn sàng trong bản tin này thông 

qua giá trị của trường dữ liệu ITM-7-Định danh nhà sản xuất, và trường dữ liệu 

ITM-8-Tên Nhà sản xuất. 
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17.4.2.33  ITM-33  Mã các dịch vụ và Sản phẩm tiêu chuẩn của các quốc gia thống 

nhất (CWE)   03306 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Mã các dịch vụ và sản phẩm tiêu chuẩn của các Quốc gia thống 

nhất là danh sách mã được cấp phát và gán cho hạng mục bởi tổ chức UNSPSC. 

Xin vui lòng tham khảo mã “UNSPSC” giống như đã được chỉ rõ Mã các Dịch vụ 

và Sản phẩm tiêu chuẩn của Quốc gia thống nhất được đề cập đến trong Bảng HL7 

0396 – Hệ thống mã hóa trong trong Chương 2C, các bảng mã.  

17.4.3 STZ - Phân đoạn tham số khử trùng 

Phân đoạn STZ chứa các thuộc tính khử trùng cụ thể của một hạng mục 

cung ứng. 

Bảng thuộc tính HL7 – STZ – Tham số sự khử trùng 

Số 
TT 

Độ 
dài 

Độ dài 
hợp 

chuần 

Loại 
dữ 
liệu 

Tùy 
chọn 

Lặp 
lại/số 
lần 

Mã 
số 

bảng 

Mã số 
hạng 
mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE   0806 02213 Loại khử trùng 

2   CWE   0702 02214 Chu trình khử trùng 

3   CWE   0809 02215 Chu trình duy trì/bảo dưỡng 

4   CWE   0811 02216 Loại duy trì bão dưỡng 

17.4.3.1 STZ-1   Loại khử trùng (CWE)   02213 

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

(ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại khử trùng được sử dụng để khử 

trùng hạng mục cung ứng của kho lưu trữ trong phân đoạn ITM. Tham khảo Bảng 
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do người dùng định nghĩa 0806 – Loại khử trùng trong Chương 2C, Các Bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

17.4.3.2 STZ-2   Chu trình khử trùng   (CWE)   02214 

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

(ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set 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 chu trình được sử dụng cho việc khử 

trùng hạng mục cung ứng của kho lưu trữ. Tiêu chuẩn AAMI định nghĩa các chu 

trình khử trùng hơi nước – các tên chu trình: áp suất/áp lực, nhiệt độ, thời gian sấy 

khô. Tham khảo trường dữ liệu SCD-28-Loại chu trình (CWE) 02131 tham chiếu 

đến Bảng do người dùng định nghĩa 0702 – Loại chu trình trong Chương 2C, Các 

bảng mã, cung cấp các giá trị gợi ý. 

17.4.3.3 STZ-3   Chu kỳ duy trì/bảo dưỡng  (CWE)   02215 

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

(ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set 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 chu trình duy trì/bảo dưỡng dành cho 

hạng mục cung ứng của kho lưu trữ, chẳng hạn như số lần đại tu/bảo dưỡng sau 05 

năm vận hành. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0809 – Chu trình duy 

trì/bảo dưỡng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.3.4 STZ-4   Loại duy trì/bảo dưỡng (CWE)   02216 

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

(ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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 loại duy trì/bảo dưỡng được thực hiện 

cho hạng mục cung ứng của kho lưu trữ. Trường dữ liệu này khác với chu kỳ bảo 

dưỡng về mặt ý nghĩa, nó có thể mô tả số lượng chu kỳ bảo dưỡng có thể được 

thực hiện trước khi xử lý hạng mục cung ứng lưu kho. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0811 – Loại duy trì/bảo dưỡng trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý  

17.4.4 VND –Phân đoạn nhà phân phối đang thu mua 

Phân đoạn này chứa các nhà cung cấp đang thu mua cung cấp hạng mục 

cung ứng lưu kho đã được xác định trong phân đoạn ITM 

Bảng thuộc tính HL7 – VND – Nhà phân phối đang thu mua 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   02217 Thiết lập ID – VND 

2   EI R   02218 Định danh nhà phân phối/cung cấp 

3  999= ST O   02276 Tên nhà cung cấp/phân phối 

4   EI O   02219 Mã Số danh mục nhà cung cấp/phân phối 

5   CNE O  0532 02220 Chỉ báo nhà cung cấp/phân phối chính 

 

17.4.4.1 VND-1   Thiết lập ID - VND   (SI)   02217 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự cho việc nhận dạng phân 

đoạn này bên trong một nhóm phân đoạn PURCHASING_VENDOR. Đối với sự 

xuất hiện đầu tiên của phân đoạn trong một nhóm phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; 

đối với sự kiện thứ hai, số thứ tự sẽ là hai;… 

17.4.4.2 VND-2   Định danh nhà cung cấp/phân phối  (EI)   02218 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của nhà cung cấp/phân 

phối trong hệ thống 

17.4.4.3 VND-3   Tên nhà cung cấp/phân phối  (ST)   02276 

Định nghĩa:Trường dữ liệu này chứa tên của nhà cung cấp/phân phối đã 

được xác định trong trường dữ liệu VND-2. 
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17.4.4.4 VND-4   Mã số trong danh sách nhà cung cấp/phân phối  (EI)   02219 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số trong danh sách đã được gán 

cho hạng mục thông qua một nhà cung cấp đang thu mua.   

17.4.4.5 VND-5   Chỉ báo nhà cung cấp/phân phối chính  (CNE)   02220 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số để giao tiếp với nhà cung 

cấp/phân phối đang thu mua là nhà phân phối/cung cấp chính đang được yêu cầu 

đặt mua hạng mục cung ứng lưu kho. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.4.5  PKG – Phân đoạn đóng gói 

Phân đoạn này chứa loại đóng gói có sẵn đối với hạng mục cung ứng lưu 

kho được yêu cầu và/hoặc cấp phát cho một bộ phận/khoa/phòng hoặc địa điểm 

cung cấp khác đối với một Nhà cung cấp đang mua. Khuyến nghị rằng việc gửi 

phân đoạn này theo đơn vị giảm dần của thứ tự đo lường tương ứng với thứ tự 

tăng dần của trường dữ liệu Thiết lập ID. 

Bảng thuộc tính HL7 – PKG – Hạng mục đóng gói 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   02221 Thiết lập ID – PKG 

2   CWE O  0818 02222 Các đơn vị đóng gói 

3   CNE O  0532 02223 Đơn vị mặc định của Chỉ số đo lường 

4  12= NM    02224 Số lượng gói 

5   CP O   02225 Giá 

6   CP O   02226 Giá hạng mục tương lai 

7   DTM O   02227 Ngày có hiệu lực của giá hạng mục tương 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

lai 

8   CWE O   03307 Mã Số hạng mục thương mại quốc tế 

17.4.5.1 PKG-1   Thiết lập ID - PKG   (SI)   02221 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số thứ tự xác định phân đoạn này 

trong nhóm phân đoạn Nhà cung cấp đang thu mua. Đối với lần xuất hiện đầu tiên 

của phân đoạn, số thứ tự này sẽ có giá trị là một; đối với lần xuất hiện lần thứ hai, 

số thứ tự này sẽ có giá trị là hai; vv. 

17.4.5.2 PKG-2   Các đơn vị đóng gói  (CWE)   02222 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đơn vị đóng gói mà hạng mục cung 

cấp lưu kho này có thể được yêu cầu/chỉ đạo hoặc cấp phát trong trường hợp hạng 

mục được mua từ nhà cung cấp/phân phối liên quan đến phân đoạn nhà cung 

cấp/phân phối. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0818 – Đóng gói trong 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.5.3 PKG-3   Đơn vị yêu cầu mặc định của Chỉ số đo lường  (CNE)   02223 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số xác định cho dù có hay 

không đơn vị đo lường được mô tả trong trường dữ liệu PKG-2 được cân nhắc đến 
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đơn vị Chỉ định mặc định của phép đo. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

có/không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã,  với các giá trị hợp lệ 

17.4.5.4 PKG-4   Số lượng gói  (NM)   02224 

ĐỊnh nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng các đơn vị được mô tả bên 

trong một đơn vị đo lường 

17.4.5.5 PKG-5   Giá (CP)   02225 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Các đơn vị khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá của hạng mục khi được mua từ 

nhà cung cấp/phân phối trong phân đoạn VND liên kết, đối với đơn vị của đo 

lường được mô tả trong phân đoạn PKG này. 

17.4.5.6 PKG-6   Giá hạng mục tương lai (CP)   02226 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Các đơn vị khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá tương lai đối với hạng mục đã dựa 

trên đơn vị gói/thùng hàng trong trường dữ liệu PKG-2 
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17.4.5.7 PKG-7   Ngày có hiệu lực của giá hạng mục tương lai  (DTM)   02227 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà giá thay đổi của 

hạng mục có hiệu lực. 

17.4.5.8 PKG-8   Mã số hạng mục thương mại quốc tế   (CWE)   03307 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 GTIN do nhà sản xuất hạng mục gán 

cho một hạng mục, GTIN được sử dụng dành cho định danh hạng mục cung ứng 

duy nhất bởi đơn vị đo lường trong tiêu chuẩn GS1. 

17.4.6 PCE – Trung tâm tính phí cho bệnh nhân ngoại lệ 

Phân đoạn sự ngoại lệ về Trung tâm chi phí bệnh nhân xác định mức Giá 

của Bệnh nhân liên quan đến Sự kết hợp giữa Trung tâm Chi phí và Định danh 

tính phí cho bệnh nhân nên được sử dụng trong một thực thể mà hạng mục được 

lập hóa đơn chi phí cho bệnh nhân. Phân nhóm các tài khoản Trung tâm chi phí, 

Định danh Tính phí cho Bệnh nhân, và Giá cho bệnh nhân là duy nhất. 

Bảng thuộc tính HL7 – PCE – Các ngoại lệ trung tâm chi phí bệnh nhân 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   02228 Thiết lập ID – PCE 

2   CX O  0319 00281 Số tài khoản Trung tâm chi phí 

3   CWE O  0132 00361 Mã giao dịch 

4   CP O   00366 Đơn vị - Số lượng giao dịch 

17.4.6.1 PCE-1   Thiết lập ID - PCE   (SI)   02228 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số thứ tự xác định phân đoạn này 

trong nhóm phân đoạn hạng mục nguyên vật liệu. Đối với lần xuất hiện lần đầu 

tiên của phân đoạn trong nhóm phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất 

hiện lần thứ hai, số thứ tự sẽ là hai; vv. 
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17.4.6.2 PCE-2   Số tài khoản Trung tâm chi phí (CX)   00281 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme  (ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> 

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho hệ thống/đơn vị cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Phạm vi cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan quản lý/Bộ cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này sẽ chứa số tài khoản trung tâm chi phí 

trong sổ cái chung cụ thể kết hợp với một bộ phận/khoa/phòng có thể cấp phát 

hoặc tính chi phí đối với hạng mục này. Tham khảo Bảng HL7 0319 – Trung tâm 

Chi phí Bộ phận/Khoa/Phòng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 
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17.4.6.3 PCE-3   Mã giao dịch (CWE)   00361 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã được sử dụng bởi hệ thống 

lập hóa đơn tính chi phí cho hạng mục cung ứng lưu kho, tên mô tả chi phí của 

bệnh nhân trên hệ thống đó (vì nó có thể xuất hiện trên một hóa đơn của bệnh 

nhân hoặc các nhãn giá chi phí) và tên của hệ thống đang mã hóa được gán mã chi 

phí. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0132 – Các mã giao dịch trong 

Chương 6, Quản lý tài chính, với các giá trị gợi ý. 

17.4.6.4 PCE-4   Số lượng giao dịch – Đơn vị (CP)   00366 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các đơn vị khoảng (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: Giá mà một bộ phận/khoa/phòng tính chi phí cho một một bệnh 

nhân đối với danh mục cung ứng lưu kho này trong trường hợp sử dụng mã Lập 

hóa đơn chi phí cho bệnh nhân trình bày trong phân đoạn này. 

17.4.7 IVT – Phân đoạn địa điểm nguyên vật liệu 

Phân đoạn Địa điểm nguyên vật liệu (IVT) chứa thông tin xác định cụ thể 

một địa điểm lưu kho đối với hạng mục cung ứng lưu kho trong phân đoạn hạng 

mục nguyên vật liệu (ITM) 
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Bảng thuộc tính HL7 – IVT – Địa điểm nguyên vật liệu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   02062 Thiết lập ID – IVT 

2   EI R   02063 Định danh địa điểm lưu kho 

3  999= ST O   02277 Tên địa điểm lưu kho 

4   EI O   02064 Định danh địa điểm Nguồn 

5  999= ST O   02278 Tên địa điểm nguồn 

6   CWE O  0625 02065 Trạng thái hạng mục 

7   EI O Y  02066 Định danh địa điểm Thùng/kệ chứa 

8   CWE O  0818 02067 Gói yêu cầu/chỉ định 

9   CWE O   02068 Gói cấp phát 

10   EI O   02069 Tài khoản tài sản lưu kho mặc định 

11   CNE O  0532 02070 Chỉ báo có thể tính phí cho bệnh nhân 

12   CWE O  0132 00361 Mã giao dịch 

13   CP O   00366 Số lượng giao dịch-Đơn vị 

14   CWE O  0634 02073 Mã mức độ quan trọng của hạng mục 

15   CNE O  0532 02074 Chỉ báo hạng mục đã lưu kho 

16   CNE O  0532 02075 Chỉ báo hạng mục ký gửi 

17   CNE O  0532 02076 Chỉ báo hạng mục có thể sử dụng lại 

18   CP O   02077 Chi phí có thể sử dụng lại 

19   EI O Y  02078 Định danh hạng mục thay thế 

20   EI O   02079 
Định danh hạng mục thay thế không chứa 

nhựa/mủ cao su 

21   CWE O  0642 02080 Lý thuyết Chỉ định lại được khuyến nghị 

22  4= NM O   02081 Số ngày dự trữ an toàn được khuyến nghị 

23  4= NM O   02082 Số ngày lưu kho tối đã được khuyến nghị 

24  8# NM O   02083 Điểm chỉ định được khuyến nghị 

25  8# NM O   02084 Số lượng chỉ định được khuyến nghị 

26   CNE O  0532 02085 
Chỉ báo mức độ trung bình Phòng phẫu 

thuật  

 

17.4.7.1 IVT-1   Thiết lập ID - IVT   (SI)   02062 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự xác định phân đoạn dữ liệu 

này trong một nhóm phân đoạn Địa điểm nguyên vật liệu. Đối với lần xuất hiện 

đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là 1, đối với lần xuất hiện thứ hai, số thứ tự sẽ 

là 2, v.v 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70625
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70818
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70532
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file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70532
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70532
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70642
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70532
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17.4.7.2 IVT-2   Định danh địa điểm lưu kho (EI)   02063 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã định danh một địa điểm cung cấp 

kho lưu trữ để lưu kho hoặc mua hạng mục này. 

17.4.7.3 IVT-3   Tên địa điểm lưu kho  (ST)   02277 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của địa điểm cung cấp kho lưu trữ 

được xác định trong trường dữ liệu IVT-2-Định danh địa điểm lưu kho.  

17.4.7.4 IVT-4   Định danh địa điểm nguồn  (EI)   02064 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã xác định địa điểm nguồn mua sắm 

và lưu kho các hạng mục bổ sung vào để đáp ứng các yêu cầu cung ứng đối với địa 

điểm được xác định cụ thể trong trường dữ liệu IVT-2-Định danh địa điểm lưu 

kho. Ví dụ, trường dữ liệu IVT-2 có thể được xem là Trung tâm Cung ứng, một địa 

điểm lưu kho cấp phát cho các khoa/phòng/bộ phận. Trường dữ liệu IVT-3-Tên địa 

điểm lưu kho, có thể được xem là Các kho chung, một địa điểm cung ứng hầu hết 

các hạng mục được nhận vào trong đó khi hạng mục được chuyển đến cơ sở y tế. 

Các kho chung sau đó sẽ bổ sung vào Kho cung ứng Trung tâm. Kho Cung ứng 

Trung tâm sau đó sẽ cấp phát các hạng mục cung ứng đến các khoa/phòng/bộ phận 

dựa trên các yêu cầu hạng mục cung ứng. 

17.4.7.5 IVT-5   Tên địa điểm nguồn (ST)   02278 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của địa điểm cung ứng nguồn 

được xác định trong trường dữ liệu IVT-4-Định danh địa điểm nguồn 

17.4.7.6 IVT-6   Trạng thái hạng mục  (CWE)   02065 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tình trạng áp dụng cho hạng mục cung 

ứng lưu kho tại địa điểm kho lưu trữ được xác định cụ thể trong trường dữ liệu 
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IVT-2. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0625 – Các mã trạng thái 

hạng mục trong trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý 

17.4.7.7 IVT-7   Định danh địa điểm Thùng/kệ chứa (EI)   02066 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Một mã duy nhất được gán cho địa điểm thùng/kệ chứa bên 

trong địa điểm kho lưu trữ được xác định trong trường dữ liệu IVT-2, tại đó hạng 

mục cung ứng lưu kho có thể được lưu trữ. 

17.4.7.8 IVT-8   Đóng gói theo yêu cầu đặt hàng (CWE)   02067 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đơn vị đóng gói chính mà theo đó 

hạng mục có thể được trưng dụng hoặc đặt hàng để bổ sung hạng mục cung ứng 

lưu kho cho địa điểm kho lưu trữ tương ứng được xác định trong trường dữ liệu 

IVT-2-Định danh địa diểm kho lưu trữ. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0818 – Đóng gói như đã được mô tả trong trường dữ liệu PKG-2-Các đơn vị 

đóng gói, và đã được trình bày trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi 

ý.  

17.4.7.9 IVT-9   Đóng gói để cấp phát (CWE)   02068 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa đơn vị đóng gói để cấp phát mà theo đó 

hạng mục cung ứng lưu kho có thể được cấp phát đến khoa/phòng/bộ phận hoặc 

các địa điểm khác từ địa điểm kho lưu trữ tương ứng đã được xác định trong 
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trường dữ liệu IVT-2-Định danh địa điểm kho lưu trữ. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0818 – Đóng gói như đã được mô tả trong trường dữ liệu PKG-2-

Các đơn vị đóng gói, và đã được trình bày trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

17.4.7.10  IVT-10   Tài khoản tài sản lưu kho mặc định (EI)   02069 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số sổ cái tổng hợp đối với tài khoản 

tài sản lưu kho mặc định được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày kết hợp với 

các hạng mục được lưu trữ tại địa điểm kho lưu trữ này. Tài khoản bao gồm toàn 

bộ các thành phần của một tài khoản trong sổ cái tổng hợp (số tài khoản sổ cái 

tổng hợp đã đầy đủ điều kiện). Toàn bộ thành phần có thể bao gồm một tổ chức, 

bộ phận/tài khoản trung tâm chi phí và tài khoản chi tiêu/tiêu dùng. 

17.4.7.11  IVT-11   Chỉ báo có thể tính chi phí cho bệnh nhân (CNE)   02070 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ hạng mục có thể tính phí cho 

bệnh nhân tại địa điểm kho lưu trữ. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

có/không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã,  với các giá trị hợp lệ.  

17.4.7.12  IVT-12   Mã giao dịch (CWE)   00361 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã được sử dụng bởi hệ thống 

lập hóa đơn để tính chi phí cho hạng mục cung ứng lưu kho, tên mô tả của hạng 
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mục chi phí của bệnh nhân đối với hệ thống đó (nó có thể xuất hiện trên hóa đơn 

chi phí của bệnh nhân hoặc trên các nhãn chi phí/giá) và tên của hệ thống mã hóa 

cấp phát và gán mã chi phí/giá. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0132 

– Các mã giao dịch trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.7.13  IVT-13   Số lượng giao dịch – đơn vị (CP)   00366 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Các đơn vị khoảng(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng chi phí được tính bằng đô-la cho 

các bệnh nhân đối với một hạng mục cung ứng lưu kho đơn lẻ. 

17.4.7.14  IVT-14   Mã mức độ quan trọng của hạng mục (CWE)   02073 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số về mức độ quan trọng của 

một hạng mục được cân nhắc xem xét cho địa điểm kho lưu trữ này, chẳng hạn 

như một chỉ số cho biết rõ hạng mục được cân nhắc xem xét các tiêu chí cho địa 

điểm kho lưu trữ này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0634 – Các mã 

mức độ quan trọng của hạng mục trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 
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17.4.7.15  IVT-15   Chỉ báo hạng mục được dự trữ  (CNE)   02074 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số xác định rõ hạng mục này 

được dự trữ một cách cân đối (đều đặn/thường xuyên) tại địa điểm kho lưu trữ hay 

không. Các hạng mục lưu kho được yêu cầu thường xuyên như là một phần của 

chu kỳ bổ sung kho lưu trữ của tổ chức chăm sóc sức khỏe. Trong trường hợp 

hạng mục không được dự trữ thường xuyên tại địa điểm kho lưu trữ (hạng mục 

không dự trữ), thì hạng mục phải có sẵn cho các yêu cầu/chỉ định tại địa điểm kho 

lưu trữ khi được yêu cầu/chỉ định bởi khoa/phòng/bộ phận. Tham khảo Bảng HL7 

0532 – Chỉ báo có/không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

17.4.7.16  IVT-16   Chỉ báo hạng mục ký gửi  (CNE)   02075 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ hạng mục cung 

ứng lưu kho được mua về theo hình thức hàng ký gửi hay không. Trong trường 

hợp hạng mục được mua về theo hình thức hàng ký gửi, tổ chức chăm sóc sức 

khỏe không chi trả cho hạng mục cung ứng lưu kho cho đến khi nó được sử dụng. 

Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo có/không được mở rộng trong Chương 2C, 

Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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17.4.7.17  IVT-17   Chỉ báo hạng mục có thể sử dụng lại  (CNE)   02076 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ hạng mục cung 

ứng lưu kho có thể sử dụng lại, Ví dụ, sau khi khử trùng. Tham khảo Bảng HL7 

0532 – Chỉ báo có/không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ.  

17.4.7.18  IVT-18   Chi phí có thể sử dụng lại (CP)   02077 

Thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Các đơn vị khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chi phí cấp phát được tính phí cho 

khoa/phòng/bộ phận hoặc bệnh nhân đối với một hạng mục có thể sử dụng lại. Chi 

phí này được tính toán dựa trên chi phí việc xử lý lại hạng mục. Các ví dụ về các 

hạng mục có thể sử dụng lại bao gồm khăn, ghế nâng, các gói thủ tục (tùy chỉnh 

các thủ tục cụ thể). 

17.4.7.19  IVT-19   Định danh hạng mục thay thế  (EI)   02078 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Hạng mục thay thế là một hạng mục đã được khuyến nghị thay 

thế cho hạng mục tương ứng được xác định trong trường dữ liệu ITM-1 

17.4.7.20  IVT-20   Định danh hạng mục thay thế không chứa nhựa/mủ cao su  
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(EI)   02079 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Hạng mục thay thế không chứa nhựa/mủ cao su là một hạng 

mục không có thành phần cấu thành là nhựa/mủ cao su, được khuyến nghị thay thế 

cho hạng mục tương ứng đã được xác định trong trường dữ liệu ITM-1 trong 

trường hợp cần phải có một hạng mục không chứa nhựa/mủ cao su. 

17.4.7.21  IVT-21   Lý thuyết chỉ định lại được khuyến nghị  (CWE)   02080 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 phương thức được sử dụng để tính 

toán  một khuyến nghị đối với trường hợp hoặc số lần một hạng mục cung ứng 

được chỉ định lại. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0642 – Các mã lý 

thuyết chỉ định lại trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

17.4.7.22  IVT-22   Số ngày dự trữ an toàn được khuyến nghị (NM)   02081 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa số ngày cho việc dự trữ số lượng hạng 

mục có trong tay để tránh tình trạng không dự trữ đủ số lượng hạng mục này. 

17.4.7.23  IVT-23   Số ngày lưu kho tối đa được khuyến nghị  (NM)   02082 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày tối đa của kho lưu trữ để chứa 

các hạng mục/hàng hóa có trong tay tại bất kỳ thời điểm nào. Giá trị này được sử 

dụng trong việc tính toán số lượng chỉ định được khuyến nghị 

17.4.7.24  IVT-24   Điểm yêu cầu/chỉ định được khuyến nghị  (NM)   02083 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng hạng mục/hàng hóa có trên 

tay đang tham chiếu đến cấp độ được khuyến nghị của kho lưu trữ mà tại đó hạng 

mục nên được yêu cầu/chỉ định lại 

17.4.7.25  IVT-25   Số lượng đặt hàng được khuyến nghị (NM)   02084 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng mà hệ thống nên khuyến 

nghị yêu cầu/ra đơn đặt hàng khi số lượng có trên tay bằng hoặc nhỏ hơn điểm yêu 
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cầu/đặt hàng lại. Số lượng nên được thiết lập theo Đơn vị Đặt hàng của phép đo 

lường. 

17.4.7.26  IVT-26   Bộ chỉ báo cấp độ trung bình Phòng Phẫu Thuật  (CNE)   

02085 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số xác định kho lưu trữ hạng 

mục có trên tay sẽ bị giảm đi khi thực hiện Các cấp phát danh sách khuyến nghị 

hay không. Tham khảo Bảng HL7 0532 – Chỉ báo có/không được mở rộng trong 

Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Nếu trường dữ liệu này có giá trị ‘Y”, giá trị này cho hệ thống biết rằng 

hạng mục cấp phát đang ở  trong một khu vực Cấp độ Trung gian OR (trong một 

phòng phẫu thuật thực tế) và không phải trong khu vực kho lưu trữ của phòng 

phẫu thuật; Vì vậy, các hạng mục có trên tay của khu vực kho lưu trữ của Phòng 

Phẫu thuật sẽ không bị giảm đi. Nếu giá trị là ‘N’, hạng mục được lưu trữ tại địa 

điểm kho lưu trữ của phòng phẫu thuật và hạng mục có trong tay sẽ bị giảm khi 

thực hiện cấp phát theo danh sách khuyến nghị. 

17.4.8 ILT –Phân đoạn lô nguyên vật liệu 

Phân đoạn lô nguyên vật liệu (ILT) chứa thông tin nguyên vật liệu cụ thể 

trong một lô bên trong một địa điểm kho lưu trữ kết hợp với hạng mục trong phân 

đoạn IVT. Phân đoạn này tương tự với phân đoạn IIM được sử dụng với bản tin 

danh mục hạng mục lưu kho chính được giới hạn 

Chú ý rằng số lượng có trong tay không đề cập đến một số lượng đã cập 

nhật liên tiếp. Sự mong đợi là dành cho kho lưu trữ vật lý định kỳ. 



            Chương 17: Quản lý nguyên vật liệu 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014. Bản quyền được bảo hộ. Trang 53 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Bảng thuộc tính HL7 – ILT – Lô nguyên vật liệu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   02086 Thiết lập ID - ILT 

2  250= ST R   01800 Mã số lô lưu kho 

3   DTM O   01801 Ngày hết hạn lưu kho 

4   DTM O   01804 Ngày tiếp nhận lưu kho 

5  12# NM O   01805 Số lượng tiếp nhận lưu kho 

6   CWE O  0818 01806 Đơn vị số lượng tiếp nhận lưu kho 

7   MO O   01807 Chi phí hạng mục tiếp nhận lưu kho 

8   DTM O   01808 Ngày hạng mục lưu kho có trong tay 

9  12# NM O   01809 Số lượng hạng mục lưu kho có trong tay 

10   CWE O  0818 01810 
Đơn vị số lượng hạng mục lưu kho có 

trong tay 

17.4.8.1 ILT-1   Thiết lập ID – ILT   (SI)   02086 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một số xác định giao dịch này. Đối 

với lần xuất hiện đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là 1; đối với lần xuất hiện 

lần thứ hai, số thứ tự sẽ là 2, v.v 

17.4.8.2 ILT-2   Mã số lô lưu kho  (ST)   01800 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số lô của hạng mục dịch vụ trong 

kho lưu trữ. 

Chú ý: Mã số lô là số được in trên nhãn dán trên hạng mục hoặc 

vật/thùng/lọ chứa chất/tác nhân. Ví dụ, nếu chất/tác nhân là vắc-xin, và một chất 

pha loãng được yêu cầu, một mã số lô có thể xuất hiện trên lọ chứa chất pha loãng; 

tuy nhiên, bất kỳ định danh nào kết hợp với một chất pha loãng thì không phải là 

định danh quan trọng. Mã số lô chất nên được báo cáo, không phải là chất pha 

loãng. 

17.4.8.3 ILT-3   Ngày hết hạn lưu kho  (DTM)   01801 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của hạng mục dịch vụ 

trong kho lưu trữ 

Chú ý: Ngày hết hạn không chỉ luôn có một thành phần “ngày”, do vậy, một ngày 

có thể gửi đi theo định dạng giống như YYYYMM  

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70818
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17.4.8.4 ILT-4   Ngày tiếp nhận lưu kho (DTM)   01804 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày gần nhất mà sản phẩm theo yêu 

cầu đã được tiếp nhận vào kho lưu trữ 

17.4.8.5 ILT-5   Số lượng tiếp nhận được lưu kho  (NM)   01805 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của hạng mục lưu kho này 

đã được tiếp nhận vào ngày được xác định cụ thể trong trường dữ liệu ITL-4-Ngày 

tiếp nhận lưu kho 

17.4.8.6 ILT-6   Đơn vị số lượng tiếp nhận được lưu kho (CWE)   01806 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 đơn vị dành cho Số lượng tiếp 

nhận được lưu kho. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0818 – Đóng gói 

như đã được mô tả trong trường dữ liệu PKG-2-Các đơn vị đóng gói và giống như 

đã được mô tả trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.4.8.7 ILT-7   Chi phí hạng mục tiếp nhận được lưu kho  (MO)   01807 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Các thành phần: <Số lượng (NM)> ^ <Sự đặt tên (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chi phí trên đơn vị (đơn giá) của hạng 

mục lưu kho tại thời điểm tiếp nhận. Trường dữ liệu ITL-6-Đơn vị số lượng tiếp 

nhận được lưu kho xác định cơ sở đơn giá của trường dữ liệu này. 

17.4.8.8 ILT-8   Ngày hạng mục lưu kho có trong tay (DTM)   01808 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định ngày gần đây nhất mà một số 

lượng hạng mục lưu kho được thực hiện kiểm kê (số lượng hạng mục đang lưu 

trong kho). 

17.4.8.9 ILT-9   Số lượng hạng mục lưu kho có trong tay  (NM)   01809 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của hạng mục lưu kho đã 

sẵn sàng để cấp phát/sử dụng giống như ngày đã được xác định trong trường dữ 
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liệu ITL-8-Ngày hạng mục lưu kho có trong tay. Không có sự điều chỉnh được 

thực hiện dành cho lần sử dụng tiếp theo sau đó. 

17.4.8.10  ILT-10   Đơn vị số lượng hạng mục lưu kho có trong tay (CWE)   01810 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng của hạng mục lưu kho đã 

sẵn sàng để cấp phát/sử dụng cùng với ngày đã được xác định trong trường dữ liệu 

ITL-8-Ngày hạng mục lưu kho có trong tay. Không có sự điều chỉnh được thực 

hiện đối với việc sử dụng tiếp theo sau đó. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0818 – Đóng gói như đã được mô tả trong trường dữ liệu PKG-2-Các đơn vị 

đóng gói và giống như đã mô tả trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 

17.5 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT VÀ CÁC YÊU CẦU CỦA ỨNG 

DỤNG RA YÊU CẦU  

Các giao dịch yêu cầu của ứng dụng ra yêu cầu và hồi đáp của ứng dụng 

thực hiện yêu cầu bao gồm các bản tin và sự kiện kích hoạt được sử dụng giữa các 

ứng dụng ra yêu cầu và ứng dụng thực hiện yêu cầu. Ứng dụng ra yêu cầu khởi tạo 

các giao dịch bằng việc sử dụng các loại bản tin  SLR, STI, SDR, hoặc SMD, 

thông tin yêu cầu với sự kiện kích hoạt bản tin chi tiết. Ứng dụng thực hiện yêu 

cầu đáp ứng những yêu cầu này, bằng việc sử dụng các loại bản tin SLS, STS, 

SDS, hoặc SMS, để chấp nhận hoặc từ chối các yêu cầu từ ứng dụng ra yêu cầu 

Khi khởi tạo một yêu cầu, ứng dụng ra yêu cầu sẽ tạo ra và gửi đi loại bản 

tin chứa tất cả thông tin cần thiết để truyền đạt hoạt động mong muốn đến ứng 

dụng thực hiện yêu cầu. Tất cả các phân đoạn và trường dữ liệu bắt buộc (cả hai 

trường hợp bắt buộc một cách rõ ràng và bắt buộc có điều kiện) nên được cung 

cấp cho ứng dụng thực hiện yêu cầu, giống như đã được định nghĩa trong chương 

này. Khi ứng dụng thực hiện yêu cầu tiếp nhận giao dịch, nó phản hồi lại giao dịch 
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với một thông báo chấp thuận bằng cách sử dụng một bản tin ACK (giả định rằng 

sử dụng chế độ báo nhận nâng cao) 

Sau khi xử lý yêu cầu ở cấp độ ứng dụng, ứng dụng thực hiện yêu cầu báo 

nhận cho giao dịch với bản tin báo nhận ứng dụng thích hợp thuộc loại bản tin hồi 

đáp (giả định rằng báo nhận ứng dụng đã được yêu cầu thực hiện trong chế độ báo 

nhận nâng cao hoặc chế độ báo nhận cơ bản). Việc áp dụng các diễn giải của các 

mã báo nhận ứng dụng khác nhau trong bối cảnh của chương này, một chấp nhận 

ứng dụng từ ứng dụng thực hiện yêu cầu có nghĩa là yêu cầu đã được xử lý và 

chấp nhận bởi ứng dụng thực hiện yêu cầu. 

Một lỗi ứng dụng từ ứng dụng thực hiện yêu cầu có nghĩa là yêu cầu đã 

được xử lý và bị từ chối. Một từ chối ứng dụng từ ứng dụng thực hiện yêu cầu có 

nghĩa là yêu cầu đã không, và không thể được xử lý liên quan đến một hoặc nhiều 

lý do không liên quan đến nội dung (ví dụ, việc kiểm tra tính hợp lệ của giao thức 

ứng dụng cơ bản thất bại, hệ thống ứng dụng thực hiện yêu cầu không hoạt động, 

hoặc lỗi nội bộ do ứng dụng phát sinh) 

Không có các bản tin tự gửi được khởi tạo từ ứng dụng thực hiện yêu cầu 

được định nghĩa trong tập các sự kiện kích hoạt. Những bản tin và sự kiện kích 

hoạt đó được định nghĩa dưới đây, trong mục 17.6, “Các bản tin của ứng dụng 

thực hiện yêu cầu và các sự kiện kích hoạt tự gửi” 

Tất cả các sự kiện kích hoạt kết hợp với yêu cầu của ứng dụng ra yêu cầu 

và các giao dịch phản hồi của ứng dụng thực hiện yêu cầu sử dụng các định nghĩa 

cấu trúc bản tin như sau: 

17.5.1 SLR/ACK  – Yêu cầu lô khử trùng mới (sự kiện S28)  

Một ứng dụng ra yêu cầu (máy khử trùng) gửi một giao dịch với sự kiện 

kích hoạt đến ứng dụng thực hiện yêu cầu (hệ thống theo dõi dụng cụ/thiết bị) để 

yêu cầu bổ sung một lô khử trùng mới. Trong trường hợp giao dịch này thành 

công, ứng dụng thực hiện yêu cầu trả về một bản tin báo nhận ứng dụng (trong 

trường hợp thực hiện ở chế độ báo nhận nâng cao, hoặc chế độ báo nhận cơ bản)  

 

SLR^S28^SLR_S28: Yêu cầu khử trùng mới 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SLT} Lô khử trùng  17 

 

ACK^S28^ACK: Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.5.2 SLR/ACK – Yêu cầu xóa bỏ lô khử trùng (Sự kiện S29) 

Một yêu cầu xóa bỏ lô khử trùng được gửi từ ứng dụng ra yêu cầu đến ứng 

dụng thực hiện yêu cầu để yêu cầu/đòi hỏi rằng một lô đã được tạo ra bị lỗi và nên 

loại bỏ ra khỏi hệ thống. Sự kiện kích hoạt khác với sự kiện kích hoạt hủy bỏ mà 

trong đó hoạt động xóa bỏ để thực hiện việc loại bỏ lỗi, trong khi hoạt động hủy 

bỏ ngăn chặn một yêu cầu hợp lệ xảy ra. Nếu thực hiện thành công, bản tin báo 

nhận ứng dụng được trả về. 

Sự kiện kích hoạt xóa bỏ nên được thực hiện triển khai với sự suy nghĩ thận 

trọng trước, vì nó thông thường có tác động và hậu quả khác nhau trong các ứng 

dụng khác nhau. Trong một vài ứng dụng, sự kiện xóa bỏ không thể được thực 

hiện. Điều này có nghĩa là, nếu một giao dịch xóa bỏ được gửi đi trong tình trạng 

lỗi, việc phục hồi sẽ trở thành một nhiệm vụ khó khăn và không khả thi. Trong 

một vài ứng dụng khác, giao dịch xóa bỏ sẽ không mang lại kết quả trong việc xóa 

bỏ hồ sơ về mặt vật lý, nhưng giao dịch sẽ thiếp lập hoặc đặt một cờ trạng thái. 

Trong những trường hợp này, các định danh chỉ định của ứng dụng ra yêu cầu 

và/hoặc thực hiện yêu cầu (các số hoặc  mã định danh duy nhất lô khử trùng hoặc 

yêu cầu đối với các ứng dụng ra yêu cầu và thực hiện yêu cầu) có lẽ không thể tái 

sử dụng. Kể từ khi một ứng dụng có thể duy trì một bản ghi của các lô khử trùng 

đã bị xóa bỏ, việc tái sử dụng một định danh có thể là nguyên nhân gây ra sự xung 

đột trong quá trình xử lý các giao dịch của ứng dụng. 
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SLR^S29^SLR_S28: Yêu cầu xóa bỏ lô sự khử trùng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SLT} Lô khử trùng  17 

 

ACK^S29^ACK: Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.5.3 STI/ACK  – Hạng mục yêu cầu (Sự kiện S30) 

Một hạng mục yêu cầu được gửi từ ứng dụng ra yêu cầu đến ứng dụng thực 

hiện yêu cầu để yêu cầu ID và bản mô tả của một hạng mục để khử trùng hoặc làm 

sạch/khử nhiễm. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ứng dụng thực hiện 

yêu cầu trả về một bản tin báo nhận ứng dụng (nếu giao dịch yêu cầu được thực 

hiện dưới chế độ báo nhận nâng cao, hoặc nếu trong chế độ báo nhận cơ bản) 

STI^S30^SLR_S28: Yêu cầu hạng mục khử trùng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Chươ

ng 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SLT} Lô khử trùng  17 

 

ACK^S30^ACK: Báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 
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[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
 

17.5.4 SDR/ACK – Yêu cầu dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn (sự kiện S31) 

Sự kiện kích hoạt này được gửi đi từ ứng dụng ra yêu cầu đến ứng dụng 

thực hiện yêu cầu để yêu cầu dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn được tạo ra trong 

quá trình làm sạch/khử trùng/khử khuẩn của các hạng mục y tế cung ứng. Trong 

bối cảnh của phân đoạn bản tin, thuật ngữ ‘thiết bị’ đề cập đến một máy khử trùng 

hoặc một máy làm sạch. Các máy khử trùng thực hiện một quá trình khử trùng và 

các máy làm sạch thực hiện quá trình làm sạch/loại bỏ các tác nhân nhiễm bẩn.  

SDR^S31^SDR_S31: Yêu cầu dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

< --- Bắt đầu ANTI-MICROBIAL_DEVICE_DATA   

SDD Thiết bị khử trùng  17 

[{SCD}] Chu trình khử trùng  17 

> --- Kết thúc ANTI-MICROBIAL_DEVICE_DATA   

 

ACK^S31^ACK: Hồi đáp/Phản hồi yêu cầu dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
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17.5.5 SMD/ACK  - Yêu cầu dữ liệu chu trình thiết bị kháng vi khuẩn (sự 

kiện S32) 

Sự kiện kích hoạt được gửi đi từ ứng dụng ra yêu cầu đến ứng dụng thực 

hiện yêu cầu để yêu cầu dữ liệu chu trình của thiết bị kháng vi khuẩn (thiết bị diệt 

khuẩn) được tạo ra trong quá trình làm sạch/diệt khuẩn/khử trùng hạng mục y tế 

cung ứng. Trong bối cảnh của phân đoạn bản tin này, thuật ngữ ‘thiết bị’ đề cập 

đến một máy khử trùng hoặc một máy làm sạch. Các máy khử trùng thực hiện một 

quá trình khử trùng và các máy làm sạch thực hiện quá trình làm sạch/loại bỏ các 

tác nhân nhiễm bẩn. 

SMD^S32^SDR_S32: Yêu cầu dữ liệu chu trình thiết bị kháng vi khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

< 
--- bắt đầu ANTI-

MICROBIAL_DEVICE_CYCLE_DATA 
  

SDD Thiết bị khử trùng  17 

[{SCD}] Chu trình khử trùng  17 

> 
--- kết thúc ANTI-

MICROBIAL_DEVICE_CYCLE_DATA 
  

 

ACK^S32^ACK: Hồi đáp/Phản hồi yêu cầu dữ liệu chu trình thiết bị kháng vi 

khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.6 CÁC BẢN TIN ỨNG DỤNG THỰC HIỆN YÊU CẦU VÀ CÁC SỰ 

KIỆN KÍCH HOẠT TỰ GỬI 
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Các giao dịch không mong muốn từ ứng dụng thực hiện yêu cầu bao gồm 

các bản tin và sự kiện kích hoạt được sử dụng giữa các ứng dụng thực hiện yêu 

cầu và các ứng dụng phụ trợ. Các giao dịch được khởi tạo bởi các ứng dụng thực 

hiện yêu cầu, bằng cách sử dụng bản tin STC để thông báo cho các ứng dụng phụ 

trợ theo bảng thiết lập cấu hình của máy khử trùng. Ứng dụng phụ trợ hồi đáp 

những thông báo này, bằng cách sử dụng bản tin ACK, hoặc bản tin thông báo 

tiếp nhận giao dịch, hoặc báo hiệu rằng lỗi kết nối giao tiếp đã xuất hiện. 

Giống như những thảo luận về vai trò ứng dụng đã được làm rõ ở trên, bất 

kỳ một ứng dụng nào cũng có thể có nhiều hơn một vai trò ứng dụng. Nếu nó thực 

sự quan trọng, ứng dụng hoạt động dưới vai trò ứng dụng ra yêu cầu trong môi 

trường truyền tin được thông báo các bản cấu hình máy khử trùng tự gửi, thì nó 

cũng phải hỗ trợ vai trò của một ứng dụng phụ trợ. Trong trường hợp khởi tạo một 

giao dịch thông báo, ứng dụng thực hiện yêu cầu sẽ tạo ra và gửi đi một bản tin 

STC, SLN, SDN, hoặc SCN chứa tất cả thông tin cần thiết để truyền thông tin 

mong muốn đến ứng dụng phụ trợ. 

Toàn bộ các phân đoạn và các trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc (bao 

gồm cả hai thuộc tính bắt buộc rõ ràng và bắt buộc có điều kiện) nên được cung 

cấp bởi ứng dụng thực hiện yêu  cầu, giống như đã được định nghĩa trong chương 

này. Trong trường hợp ứng dụng phụ trợ tiếp nhận giao dịch, nó phản hồi với một 

bản tin báo nhận chấp nhận phù hợp bằng cách sử dụng bản tin ACK (giả định 

rằng giao dịch được thực hiện trong chế độ báo nhận nâng cao) 

Sau khi xử lý thông báo ở cấp độ ứng dụng, ứng dụng phụ trợ phản hồi/hồi 

đáp giao dịch với một bản tin báo nhận ứng dụng phù hợp bằng cách sử dụng bản 

tin ACK (giả định rằng bản tin báo nhận ứng dụng được thực hiện dưới chế độ 

báo nhận nâng cao hoặc dưới chế độ báo nhận cơ bản). Áp dụng các diễn giải của 

các mã báo nhận ứng dụng khác nhau (đã được mô tả chi tiết trong Chương 2) vào 

trong bối cảnh của chương này, một chấp nhận ứng dụng từ ứng dụng phụ trợ có 

nghĩa là thông báo đã được xử lý và chấp nhận. 

Một lỗi ứng dụng từ ứng dụng phụ trợ có nghĩa rằng ứng dụng phụ trợ đã 

không thể thực hiện được việc xử lý thông báo ở cấp độ ứng dụng. Một từ chối 

ứng dụng từ ứng dụng phụ trợ có nghĩa rằng yêu cầu đã không, và không thể, được 

xử lý liên quan đến một hoặc nhiều lý do không liên quan đến nội dung của nó (ví 

dụ, nó thất bại trong xác thực/kiểm tra tính hợp lệ giao thức ứng dụng cơ bản, hệ 

thống ngưng hoạt động/hỏng hóc, hoặc xuất hiện lỗi bên trong) 
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17.6.1 STC/ACK – Thông báo của Cấu hình máy khử trùng (sự kiện S33) 

Bản tin này được gửi từ một ứng dụng thực hiện yêu cầu để thông báo cho 

các ứng dụng khác về Cấu hình của máy khử trùng mới. Thông tin trong phân 

đoạn STC mô tả chi tiết về cấu hình của máy khử trùng mới 

STC^S33^STC_S33: Thông báo cấu hình máy khử trùng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SCP} Cấu hình máy khử trùng  17 

 

ACK^S33^ACK:  Bản tin báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.6.2 SLN/ACK - Thông báo về Lô khử trùng mới (sự kiện S34) 

Bản tin này được gửi đi từ một ứng dụng thực hiện yêu cầu để thông báo 

cho các ứng dụng khác rằng một lô khử trùng mới vừa được tạo ra. Thông tin được 

cung cấp trong phân đoạn SLT mô tả lô khử trùng mới vừa được tạo ra bởi ứng 

dụng thực hiện yêu cầu 

 

SLN^S34^SLR_S28: Thông báo về Lô khử trùng mới  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SLT} Lô khử trùng  17 
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ACK^S34^ACK: Bản tin báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
 

17.6.3 SLN/ACK - Thông báo về việc xóa lô khử trùng (sự kiện S35) 

Bản tin này được gửi đi từ một ứng dụng thực hiện yêu cầu để thông báo 

cho các ứng dụng khác biết rằng một lô khử trùng vừa được xóa bỏ. Thông tin 

được cung cấp trong phân đoạn SLT mô tả lô khử trùng mới vừa được xóa bỏ bởi 

ứng dụng thực hiện yêu cầu 

SLN^S35^SLR_S28: Thông báo về việc xóa lô khử trùng 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

{SLT} Lô khử trùng  17 
 

ACK^S35^ACK: Bản tin báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
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17.6.4 SDN/ACK  – Thông báo về dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn (Sự 

kiện S36) 

Bản tin này được gửi đi từ một ứng dụng thực hiện yêu cầu để thông báo 

cho các ứng dụng khác biết rằng dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn vừa được tạo 

ra. Thông tin được cung cấp trong phân đoạn của bản tin SDN và các phân đoạn 

chi tiết phù hợp khác mô tả chi tiết về thiết bị trong chu trình khử trùng hoặc làm 

sạch/khử nhiễm. 

 

SDN^S36^SDR_S31: Thông báo dữ liệu từ thiết bị kháng vi khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

< ---bắt đầu ANTI-MICROBIAL_DEVICE_DATA   

SDD Thiết bị khử trùng  17 

[{SCD}] Chu trình khử trùng  17 

> --- kết thúc ANTI-MICROBIAL_DEVICE_DATA   

 

ACK^S36^ACK: Bản tin báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.6.5 SCN/ACK - Thông báo Dữ liệu của chu trình thiết bị kháng vi 

khuẩn (sự kiện S37) 

Bản tin này được gửi đi từ một ứng dụng thực hiện yêu cầu để thông báo 

cho các ứng dụng khác biết rằng dữ liệu chu trình từ thiết bị kháng vi khuẩn vừa 

được tạo ra. Thông tin được cung cấp trong phân đoạn của bản tin SCN và các 

phân đoạn chi tiết phù hợp khác mô tả chi tiết về chu trình khử trùng hoặc làm 

sạch/khử nhiễm. 
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SCN^S37^SDR_S32:  Thông báo dữ liệu chu trình thiết bị kháng vi khuẩn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

< 
--- bắt đầu ANTI-

MICROBIAL_DEVICE_CYCLE_DATA 
  

SDD Thiết bị khử trùng  17 

[{SCD}] Chu trình khử trùng  17 

> 
--- kết thúc ANTI-

MICROBIAL_DEVICE_CYCLE_DATA 
  

 

ACK^S37^ACK: Bản tin báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phần mềm  2 

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

MSA Báo nhận  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

17.7 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN KHỬ TRÙNG VÀ KHỬ NHIỄM 

17.7.1 SCP – Phân đoạn cấu hình của máy khử trùng 

Phân đoạn cấu hình của máy khử trùng chứa thông tin cụ thể về cấu hình 

của một máy khử trùng hoặc máy làm sạch để xử lý khử trùng hoặc làm sạch các 

vật/hạng mục đưa vào thiết bị. 

Bảng thuộc tính HL7 – SCP – Cấu hình của máy khử trùng (Các thiết bị kháng vi 

khuẩn)  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1  2= NM    02087 Số lượng các thiết bị khử nhiễm/khử trùng 

2   CWE   0651 02088 Loại tính toán nhân công 

3   CWE   0653 02089 Định dạng ngày 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70651
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70653
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

4   EI    02090 Mã số thiết bị 

5  999= ST    02279 Tên thiết bị 

6  2= ST    02091 Tên mẫu/dòng thiết bị 

7   CWE   0657 02092 Loại thiết bị 

8   CWE   0659 02093 Điều khiển/Kiểm soát lô 

17.7.1.1 SCP-1   Số lượng các thiết bị khử nhiễm/khử trùng  (NM)   02087 

Định nghĩa: Số lượng các thiết bị khử nhiễm/khử trùng đã được công 

nhận/nhận biết bởi hệ thống theo dõi/giám sát thiết bị. Thiết bị khử nhiễm/khử 

trùng có thể tự thiết lập cấu hình cho chính nó dựa trên dữ liệu trong bản tin này. 

17.7.1.2 SCP-2   Loại tính toán nhân công/lao động  (CWE)   02088 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Phương thức để tính toán nhân công/lao động được sử dụng để 

theo dõi năng suất của nhân công/lao động thực hiện. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0651 – Loại tính toán nhân công trong Chương 2C, các Bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

17.7.1.3 SCP-3   Định dạng ngày (CWE)   02089 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 dạng ngày được sử dụng để ghi lại các tham số ngày của 

một trường hợp khử trùng/khử nhiễm/làm sạch. Tham khảo Bảng do người dùng 
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định nghĩa 0653 – Định dạng ngày trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 

17.7.1.4 SCP-4   Mã số thiết bị  (EI)   02090 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Mã số của thiết bị (ví dụ, 01) 

17.7.1.5 SCP-5   Tên thiết bị (ST)   02279 

Định nghĩa: Tên của thiết bị kết hợp với mã số thiết bị được thể hiện trong 

trường dữ liệu SCP-4-Mã số thiết bị (ví dụ, VAC) 

17.7.1.6 SCP-6   Tên mẫu/dòng thiết bị (ST)   02091 

ĐỊnh nghĩa: Tên mẫu/dòng thiết bị đã được nhà sản xuất quy định. 

17.7.1.7 SCP-7   Loại thiết bị (CWE)   02092 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Loại thiết bị, chẳng hạn như một máy khử trùng bằng hơi nước 

hoặc máy khử trùng bằng khí. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0657 – 

Loại thiết bị trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

17.7.1.8 SCP-8   Kiểm soát lô  (CWE)   02093 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một mã được gán cho một thiết bị để chỉ rõ vật chứa/khay 

đựng khử trùng được xây dựng trong một khu vực khử trùng nhỏ liền kề với 

Phòng Phẫu thuật hoặc Khoa/Bộ phận/Phòng xử lý trung tâm (Trung tâm cung 
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ứng). Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0659 – Kiểm soát Lô trong trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

17.7.2 SLT – Phân đoạn lô khử trùng 

Phân đoạn SLT định nghĩa các yêu cầu, đáp ứng/hồi đáp, và các thông báo 

của các lô khử trùng và các mô tả hạng mục cung ứng. Bản tin này có thể được sử 

dụng dành cho chế độ CPD (Trung tâm cung ứng) và  OR (khu vực vô trùng nhỏ 

bên ngoài của một Phòng Phẫu thuật) 

Bảng thuộc tính HL7 – SLT – Lô khử trùng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   EI    02094 Mã số thiết bị 

2  999= ST    02280 Tên thiết bị 

3   EI    02095 Mã số lô  

4   EI    02096 Định danh hạng mục 

5  30= ST    02097 Mã vạch/Bar Code 

17.7.2.1 SLT-1   Mã số thiết bị (EI)   02094 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh duy nhất của thiết bị (được cấp phát và gán bởi 

người dùng, không được cấp phát và gán bởi ứng dụng phần mềm; ví dụ :01) 

17.7.2.2 SLT-2   Tên thiết bị  (ST)   02280 

Định nghĩa: Tên của thiết bị kết hợp với mã số thiết bị đã được trình bày 

trong trường dữ liệu SLT-1-Mã số thiết bị (ví dụ VAC) 

17.7.2.3 SLT-3   Mã số lô  (EI)   02095 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Mã số duy nhất kết hợp với một thực thể của chu trình khử 

trùng/khử nhiễm/làm sạch được cấp phát và gán bởi hệ thống theo dõi/giám sát 

thiết bị/dụng cụ. 

17.7.2.4 SLT-4   Định danh hạng mục   (EI)   02096 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Định danh hạng mục là một mã duy nhất được cấp phát và gán 

cho hạng mục nguyên vật liệu bởi ứng dụng phần mềm theo dõi/giám sát thiết 

bị/dụng cụ để xác định hạng mục đạng được khử trùng hoặc khử nhiễm 

17.7.2.5 SLT-5   Mã vạch/Bar code (ST)   02097 

Định nghĩa: Mã định danh đặc biệt, được in dưới dạng một bộ bao gồm các 

thanh theo chiều thẳng đứng có độ rộng chiều ngang khác nhau, được sử dụng trên 

các thiết bị/dụng cụ nhằm để xác định chúng và cung cấp nhanh chóng, giảm thiểu 

sai sót dữ liệu đầu vào bởi các thiết bị đọc mã vạch/barcode. Việc mã hóa có thể 

bao gồm các chữ số, ký tự hoặc kết hợp cả hai. 

17.7.3 SDD – Phân đoạn dữ liệu thiết bị khử trùng 

Phân đoạn SDD chứa các thuộc tính của một thực thể của một chu trình 

cung cấp dịch vụ khử trùng hoặc khử nhiễm cho các hạng mục y khoa cung ứng 

Bảng thuộc tings HL7 – SDD – Dữ liệu thiết bị khử trùng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   EI    02098 Mã số lô 

2   EI    02099 Mã số thiết bị 

3  999= ST    02281 Tên thiết bị 

4   CWE   0667 02100 Trạng thái dữ liệu thiết bị 

5   CWE   0669 02101 Trạng thái vật chứa/khay chứa 

6  3= NM    02102 Mã điều khiển 

7  15= ST    02103 Tên người vận hành 

17.7.3.1 SDD-1   Mã số lô  (EI)   02098 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Mã số duy nhất kết hợp với một thực thể của một chu trình khử 

trùng/khử nhiễm được ấn định bởi hệ thống theo dõi/giám sát thiết bị 

17.7.3.2 SDD-2   Mã số thiết bị (EI)   02099 

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

^ <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Mã số của thiết bị (ví dụ 01 VAC) 



Chương 17: Quản lý nguyên vật liệu 

Trang 70  Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

17.7.3.3 SDD-3   Tên thiết bị (ST)   02281 

Định nghĩa: Tên của thiết bị kết hợp với mã số thiết bị được mô tả trong 

trường dữ liệu SDD-2-Mã số thiết bị (ví dụ 01 VAC) 

17.7.3.4 SDD-4   Trạng thái dữ liệu của thiết bị (CWE)   02100 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 dữ liệu đang được gửi đi, ví dụ dữ liệu lịch sử 

của chu trình hoặc một bản chụp nhanh thời gian thực của giá trị hiện tại của dữ 

liệu chu trình. Trong một quá trình khử trùng, dữ liệu luôn phù hợp với kết quả 

đầu ra để ghi lại giá trị dữ liệu tại mỗi thời điểm trong thực thể của một chu trình. 

Ví dụ, nhiệt độ được ghi lại tại mỗi điểm trong khoảng thời gian thực hiện chu 

trình. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0667 – Trạng thái dữ liệu 

thiết bị trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

17.7.3.5 SDD-5   Trạng thái vật chứa/khay chứa  (CWE)   02101 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 vật chứa/khay chứa. Tham chiếu đến Bảng do 

người dùng định nghĩa  0669 – Trạng thái vật chứa/khay chứa trong Chương 2C, 

Các bảng mã, với các giá trị đề xuất 

17.7.3.6 SDD-6   Mã điều khiển  (NM)   02102 

Định nghĩa: Một mã để ra lệnh cho thiết bị gửi dữ liệu chu trình từ khay 

chứa/vật chứa trước đó đến hệ thống theo dõi/giám sát thiết bị 
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17.7.3.7 SDD-7   Tên người vận hành  (ST)   02103 

Định nghĩa: Người đã khởi động thiết bị thực hiện quy trình khử trùng/khử 

nhiễm/làm sạch vật chứa/khay chứa/hạng mục. 

17.7.4 SCD – Phân đoạn dữ liệu chu trình kháng vi khuẩn 

Phân đoạn SCD chứa dữ liệu chu trình mô tả một trường hợp khử trùng 

hoặc khử nhiễm 

Bảng thuộc tính HL7 – SCD – Dữ liệu chu trình kháng vi khuẩn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   TM    02104 Thời gian bắt đầu chu trình 

2  16= NM    02105 Đếm chu trình 

3   CQ    02106 Nhiệt độ tối đa 

4   CQ    02107 Nhiệt độ tối thiểu 

5  16= NM    02108 Mã số vật chứa/khay chứa/hạng mục 

6   CQ    02109 Điều kiện thời gian  

7   CQ    02110 Thời gian khử trùng 

8   CQ    02111 Thời gian xả  

9   CQ    02112 Tổng thời gian chu trình 

10   CWE   0682 02113 Trạng thái thiết bị 

11   DTM    02114 Ngày/giờ bắt đầu chu trình 

12   CQ    02115 Thời gian sấy khô 

13   CQ    02116 Hệ số rò rỉ 

14   CQ    02117 Điều khiển/Kiểm soát nhiệt độ 

15   CQ    02118 Nhiệt độ khử trùng 

16   TM    02119 Thời gian hoàn thành chu trình 

17   CQ    02120 Dưới nhiệt độ 

18   CQ    02121 Trên nhiệt độ 

19   CNE   0532 02122 Hủy bỏ Chu trình 

20   CNE   0532 02123 Cảnh báo 

21   CNE   0532 02124 Giai đoạn nạp vào quá dài 

22   CNE   0532 02125 Giai đoạn xả áp quá dài 

23   CNE   0532 02126 Giai đoạn xả áp nhanh quá dài 

24   CNE   0532 02127 Cài đặt lại/Thực hiện lại 

25   XCN    02128 Người điều hành – Dỡ xuống/Lấy ra khỏi 

26   CNE   0532 02129 Mở cửa 

27   CNE   0532 02130 Lỗi trong quá trình đọc 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuần 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/số 

lần 

Mã 

số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

28   CWE   0702 02131 Loại chu trình 

29   CQ    02132 Thời gian rửa nhiệt 

30   CQ    02133 Thời gian làm sạch 

31   CQ    02134 Hệ số phun 

32   CNE   0088 00393 Mã thủ tục 

33   CX  Y  00106 Danh sách định danh bệnh nhân 

34   XCN   0010 00137 Bác sĩ thực hiện 

35   SN    01356 Hệ số pha loãng 

36   CQ    02139 Thời gian làm đầy 

37   CQ    02140 Nhiệt độ lối vào 

17.7.4.1 SCD-1   Thời gian bắt đầu chu trình (TM)   02104 

Định nghĩa: Thời gian chu trình tải bắt đầu 

17.7.4.2 SCD-2   Số lượng chu trình  (NM)   02105 

Định nghĩa: Số lượng các chu trình đã được hoàn thành 

17.7.4.3 SCD-3   Nhiệt độ tối đa (CQ)   02106 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Nhiệt đố tối đa đạt được trong quá trình thực hiện một chu 

trình cụ thể 

17.7.4.4 SCD-4   Nhiệt độ tối thiểu (CQ)   02107 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Nhiệt độ tối thiểu đạt được trong quá trình thực hiện một chu 

trình cụ thể. 

17.7.4.5 SCD-5   Mã số tải/vật chứa/khay chứa  (NM)   02108 

Định nghĩa: Một mã số được cấp phát và gán cho tải/khay chứa/vật 

chứa/hạng mục thông qua thiết bị kháng vi khuẩn. Mã số này tăng dần thông qua 

mỗi chu trình của thiết bị trong ngày và được điều chỉnh lại vào lúc nửa đêm 

17.7.4.6 SCD-6   Thời gian có điều kiện (CQ)   02109 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng thực tế thời gian chu trình đã sử dụng/tiêu dùng trong 

giai đoạn có điều kiện. Ví dụ, trong một máy khử trùng tiền chân không (pre-vac), 

giai đoạn có điều kiện đạt được thông qua 6 thời điểm xung nhịp máy để tạo ra 

chân không  

17.7.4.7 SCD-7   Thời gian khử trùng  (CQ)   02110 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng thời gian chu trình thực tế trải qua để khử trùng hạng 

mục cung ứng 

17.7.4.8 SCD-8   Thời gian xả áp  (CQ)   02111 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng thời gian chu trình thực tế trải qua để giải thoát áp 

lực/áp suất từ khoang chứa/buồng chứa của máy khử trùng 

17.7.4.9  SCD-9   Tổng thời gian chu trình  (CQ)   02112 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Tổng thời gian để thực hiện xong toàn bộ các giai đoạn của 

một chu trình. 
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17.7.4.10  SCD-10   Trạng thái thiết bị  (CWE)   02113 

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

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate Value Set 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 một thiết bị. Tham chiếu đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0682 – Trạng thái thiết bị trong Chương 2C, Các Bảng mã, với 

các giá trị đề xuất 

17.7.4.11  SCD-11   Ngày/giờ bắt đầu chu trình  (DTM)   02114 

Định nghĩa: Ngày và giờ chu trình đã bắt đầu 

17.7.4.12  SCD-12   Thời gian sấy khô  (CQ)   02115 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng thời gian chu trình trải qua để sấy khô vật chứa/khay 

chứa/hạng mục 

17.7.4.13  SCD-13   Hệ số rò rỉ (CQ)   02116 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Lượng áp lực mà khoang chứa có thể chịu đựng được diễn giải 

dưới dạng áp suất khí quyển   

17.7.4.14  SCD-14   Điều khiển nhiệt độ (CQ)   02117 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Lượng tăng tốc/quá tải trên nhiệt độ của máy khử trùng 

17.7.4.15  SCD-15   Nhiệt độ của máy khử trùng (CQ)   02118 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Nhiệt độ hiện tại trong thiết bị kháng vi khuẩn 

17.7.4.16  SCD-16   Thời gian hoàn thành chu trình  (TM)   02119 

Định nghĩa: Thời gian theo ngày mà chu trình đã hoàn thành. 
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17.7.4.17  SCD-17   Dưới Nhiệt độ yêu cầu  (CQ)   02120 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)>  

Định nghĩa: Nhiệt độ đạt được trong quá trình thực hiện một chu trình, đã 

hạ xuống dưới khoảng nhiệt độ yêu cầu. 

17.7.4.18  SCD-18   Trên Nhiệt độ yêu cầu (CQ)   02121 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Nhiệt độ đã đạt được trong quá trình thực hiện một chu trình, 

đã vượt quá nhiệt độ yêu cầu. 

17.7.4.19  SCD-19   Hủy bỏ Chu trình  (CNE)   02122 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate 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: Một thông báo cho biết chu trình đã bị hủy bỏ. Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ 

17.7.4.20  SCD-20   Cảnh báo (CNE)   02123 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một thông báo cho biết thời gian, nhiệt độ hoặc áp suất đạt 

được không hợp lệ đối với giai đoạn cụ thể của một chu trình. Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/không được mở rộng trong Chương 2C, Các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.7.4.21  SCD-21   Giai đoạn nạp vào quá dài  (CNE)   02124 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một thông báo cho biết giai đoạn nạp vào trong chu trình đã 

vượt quá thời gian tối đa cho phép. Tham chiếu đến Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng, trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 
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17.7.4.22  SCD-22   Giai đoạn xả áp quá dài (CNE)   02125 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một thông báo cho biết giai đoạn xả áp trong chu trình đã vượt 

quá thời gian cho phép. Tham chiếu đến Bảng HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không 

được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.7.4.23  SCD-23   Giai đoạn xả áp nhanh quá dài  (CNE)   02126 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một thông báo cho biết giai đoạn xả áp nhanh trong chu trình 

đã vượt quá thời gian cho phép. Tham chiếu đến Bảng HL7 0532 – Chỉ báo 

Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

17.7.4.24  SCD-24   Điều chỉnh/Thiết lập lại (CNE)   02127 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một chỉ số cho biết các tham số của thiết bị kháng vi khuẩn cụ 

thể đã được thiết lập/cài đặt mặc định cho hệ thống. Tham chiếu đến Bảng HL7 
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0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

17.7.4.25  SCD-25   Người điều hành – lấy hạng mục ra  (XCN)   02128 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname 

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần con cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con cho đơn vị cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Nơi cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Thuộc tính tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Phân khu địa lý-chính trị cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

(ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & 

<Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding 

System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & 

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

ĐỊnh nghĩa: Tên của người vận hành đã lấy hạng mục ra khỏi thiết bị kháng 

vi khuẩn 

17.7.4.26  SCD-26   Mở cửa  (CNE)   02129 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một chỉ số cho biết rằng cửa được mở. Tham chiếu đến Bảng 

HL7 0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 
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17.7.4.27  SCD-27   Đọc dữ liệu thất bại (CNE)   02130 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate Coding System 

OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Một thông báo cho biết rằng một lỗi đã xảy ra trong quá trình 

đọc dữ liệu chu trình đối với một chu trình cụ thể. Tham chiếu đến Bảng HL7 

0532 – Chỉ báo Có/Không được mở rộng trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

17.7.4.28  SCD-28   Loại chu trình (CWE)   02131 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set 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 chu trình đã được thực thi. Một loại chu trình là một 

phương thức khử trùng cụ thể được sử dụng dành cho một loại hạng mục cung ứng 

cụ thể. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0702 – Loại Chu trình 

trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

17.7.4.29  SCD-29   Thời gian rửa nhiệt  (CQ)   02132 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Lượng thời gian đã tiêu dùng/trải qua trong giai đoạn rửa nhiệt 

của chu trình khử nhiễm/làm sạch 

17.7.4.30  SCD-30   Thời gian làm sạch (CQ)   02133 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Số lượng thời gian đã trải qua/tiêu dùng trong giai đoạn làm 

sạch của một chu trình khử nhiễm/làm sạch 

17.7.4.31  SCD-31   Hệ số phun (CQ)   02134 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Hệ số phun của một tác nhân làm sạch hoặc sấy khô 

17.7.4.32  SCD-32   Mã thủ tục  (CNE)   00393 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate 

Coding System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier 

(ST)> ^ <Second Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding 

System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ 

<Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Alternate 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: Định danh duy nhất cho biết rõ loại thủ tục đang được thực 

hiện trên bệnh nhân với các hạng mục/dụng cụ cung ứng đang được khử trùng 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0088 – Mã thủ tục trong Chương 2C, Các Bảng 

mã, với các giá trị đề xuất. 

Kể từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài có thể áp dụng được 

biết đến bao gồm những nội dung trong bảng tham chiếu này. Nếu tập mã bạn 

đang dùng nằm trong bảng này, bạn phải sử dụng theo thiết kế đó. 

17.7.4.33  SCD–33   Danh sách định danh bệnh nhân  (CX)   00106 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit 

Scheme  (ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ 

<Assigning Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> 

^ <Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department 

(CWE)> ^ <Security Check (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con cho đơn vị cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Nơi cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Phân khu địa lý-chính trị cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

(ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & 

<Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding 

System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & 

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Định danh duy nhất kết hợp bệnh nhân với các công cụ/dụng 

cụ cung ứng đang được khử trùng 
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17.7.4.34  SCD–34   Bác sĩ thực hiện  (XCN)   01137 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name 

(ST)> ^ <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <DEPRECATED-Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority 

(HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check 

Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> 

^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> 

^ <Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname 

from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần con cho Bảng nguồn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Thành phần con cho đơn vị cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Nơi cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Thuộc tính tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & 

<Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> 

& <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & 

<Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name 

of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second Alternate Coding System 

Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & <Value Set OID (ST)> & 

<Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version ID (DTM)> & 

<Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Thành phần con cho Phân khu địa lý-chính trị cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

(ST)> & <Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & 

<Alternate Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding 

System Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & 

<Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second 

Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & 

<Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate 

Coding System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> 

& <Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> 

Thành phần con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Định danh duy nhất kết hợp bác sĩ với các công cụ/dụng cụ 

cung cấp đang được khử trùng, được sử dụng cùng với thủ tục và bệnh nhân đã 

được định danh trong bản tin này. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 

0010 – ID Bác sĩ trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

17.7.4.35  SCD–35   Hệ số pha loãng  (SN)   01356 

Thành phần dữ liệu:  <Comparator (ST)> ^ <Num1 (NM)> ^ <Separator/Suffix (ST)> ^ 

<Num2 (NM)> 

Định nghĩa: Hệ số pha loãng của axit-peraxetic với nước. 

17.7.4.36  SCD–36   Thời gian làm đầy (CQ)   02139 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Lượng thời gian tiêu dùng/trải qua để làm đầy khoang chứa của 

máy khử trùng với chất pha loãng. 

17.7.4.37  SCD–37   Nhiệt độ lối vào (CQ)   02140 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Nhiệt độ của chất pha loãng khi đi vào khoang chứa của máy 

khử trùng. 

17.8 VÍ DỤ CÁC GIAO DỊCH 

17.8.1 Bổ sung danh mục hạng mục lưu kho chính – Sự kiện M16 

Một người quản lý kho lưu trữ tại địa điểm Kho lưu trữ hạng mục cung ứng 

chung (kho tổng) đã bổ sung một hạng mục mới vào danh sách hạng mục chính. 

Một bản tin Bổ sung danh mục chính được gửi đi (MAD) để thông báo cho các địa 

điểm kho lưu trữ được lựa chọn biết rằng hạng mục cung ứng này đã được bổ sung 

vào danh mục hạng mục chính. 
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MSH|^~\&|MATERIALSYS|FACA|INVSYS|CENSUPPLY|200408150900||MFN^M16^MFN_M

16|090849SUPITM|P|2.8|||AL|AL|||<cr> 

MFI|INV|MATERIALSYS|UPD|200408121100|SU|<cr> 

MFE|MAD|F589|200408121100|JMC090387^^JMFcr> 

SFT|COMPAPP|9.0.0|MATIERALSYS|4500|200401010700|<cr> 

UAC| KERB|MATSYS|AP|Octet-stream|A|Clerk|<cr> 

ITM|10001|Formula 

8oz|A|SUP|DietaryFormula|Y|ALR|MANUFACTURER|F589|ALR900||Y|300-

0001^FormulaAlim_8oz|4.92|Y||FDA|N||100-9088-37887|20|29.75|N|N|N||||REF|<cr> 

VND|001|M00933|VENDOR|FV9975|Y|<cr> 

VND|002|M00934|VENDOR2|FV9976|N|<cr> 

PKG|001|CS|6|Y|5|29.50|30.25|200409030100|<cr> 

PKG|002|EA|N|1|4.92|5.04|200409030100|<cr> 

PCE|001|9188|300-0002|5.35|<cr> 

ITV|001|GS^General Stores|CS^Central Supply|1|GS-031|CS|EA|100-9200-00000|Y|300-

0001|4.95||Y|N|N||||M|30|450|100|400|N|<cr> 

 

MSH|^~\&|MATERIALSYS|FACA|INVSYS|CENSUPPLY|200408150900||MFN^M16^MFN_M

16|090849SUPITM|P|2.8|||AL|AL|||<cr> 

MSA|CA|8000|||||<cr> 

 

17.8.2 Yêu cầu Lô sự khử trùng mới – Sự kiện S28 

Người vận hành máy khử trùng đang chuẩn bị vận hành nhanh hạng mục 

đưa vào khử trùng. Máy khử trùng yêu cầu một mã số lô từ hệ thống giám sát/theo 

dõi dụng cụ/thiết bị để cấp phát và gán cho hạng mục được đưa vào máy khử trùng 
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MSH|^~\&|Sterila|FacilB|Instrutrak|FacilA|200410010800||SLR^S28|021244STER|P|2.8|||AL|ER||||

||<cr> 

SFT|Hospital A|9.0|Sterila|10101010|9.0 999|New Load|200402140900|<cr> 

UAC|KERB|MATSYS|AP|Octet-stream|A|Clerk|<cr> 

SLT|87995|DEVICE NAME|A46|LF4|1435567677<cr> 

 

MSH|^~\&|Sterila|FacilB|Instrutrak|FacilA|200410010800||SLR^S28|021244STER|P|2.8|||AL|ER||||

||<cr> 

MSA|CA|021244STER||||<cr> 

 

MSH|^~\&|Instrutrak|FacilB|Sterila|FacilA|2004010010801||SLS^S28|021244STER|P|2.8|||AL|ER||

||||<cr> 

SFT|Hospital A|9.0|Sterila|10101010|9.0 999|New Load|200402140900|<cr> 

UAC|KERB|MATSYS|AP|Octet-stream|A|Admin|<cr> 

SLT|01||||<cr> 

 

MSH|^~\&|Instrutrak|FacilB|Sterila|FacilA|2004010010801||SLS^S28|021244STER|P|2.8|||AL|ER||

||||<cr> 

MSA|CA|021244STER||||<cr> 

17.9  CÁC CHÚ Ý KHI THỰC HIỆN TRIỂN KHAI 

KHÔNG 

17.10 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT/TỒN ĐỌNG 

KHÔNG 
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