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1. Mô tả 

Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 (CDA) là một tiêu chuẩn đánh dấu tài liệu 
đặc tả cấu trúc và ngữ nghĩa của các “tài liệu lâm sàng” phục vụ mục đích trao đổi, 
chia sẻ dữ liệu. Tài liệu lâm sàng là một tài liệu ghi chép lại các quan sát và dịch vụ 
y tế, với các đặc điểm sau đây: 

• Có tính lâu dài – Tài liệu lâm sàng tiếp tục tồn tại trong một trạng thái 
không thay đổi, trong một khoảng thời gian được xác định bởi các yêu cầu 
của địa phương và của pháp luật (LƯU Ý: Có một phạm vi về tính lâu dài 
riêng cho tài liệu lâm sàng, không phụ thuộc vào độ lâu dài của bất kỳ 
thực thể tài liệu CDA XML được mã hóa nào). 

• Có đơn vị quản lý – Tài liệu lâm sàng được duy trì bởi một tổ chức được 
giao trách nhiệm quản lý 

• Có thể phải xác thực – tài liệu lâm sàng tổng hợp các thông tin có khả 
năng được chứng thực theo luật pháp 

• Ngữ cảnh –Tài liệu lâm sàng xác định bối cảnh mặc định cho các nội dung 
của nó. 

• Tính toàn vẹn – Việc xác thực một tài liệu lâm sàng áp dụng cho toàn bộ 
tài liệu chứ không chỉ áp dụng cho từng phần của tài liệu đó mà không 
kèm ngữ cảnh đầy đủ của tài liệu. 

• Con người đọc được – Tài liệu lâm sàng phải cho phép người đọc được. 

Một tài liệu CDA là một đối tượng thông tin được định nghĩa đầy đủ có thể 
bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và các nội dung đa phương tiện khác. 

2. Mục tiêu của CDA 

Mục tiêu của CDA bao gồm: 

- Ưu tiên cho việc cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân 

 - Cho phép triển khai một cách hiệu quả về chi phí trên phổ hệ thống càng 
rộng càng tốt 

- Hỗ trợ trao đổi các tài liệu mà con người có thể đọc được giữa những người 
sử dụng, bao gồm các hệ thống có mức độ phức tạp về kỹ thuật khác nhau 

- Thúc đẩy sự tồn tại lâu dài của toàn bộ thông tin mã hóa theo cấu trúc này 

- Tạo khả năng sử dụng nhiều ứng dụng xử lý sau trao đổi 
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- Tương thích với nhiều ứng dụng tạo văn bản 

- Thúc đẩy các trao đổi không phụ thuộc vào cơ chế truyền gửi hay lưu trữ bên 
dưới 

- Chuẩn bị thiết kế tương đối nhanh chóng 

- Cho phép các nhà  hoạch định chính sách kiểm soát được các yêu cầu thông 
tin của họ mà không cần mở rộng tiêu chuẩn này. 

3. Đối tượng sử dụng 

Tài liệu này dành cho các đối tượng sau: 

- Các nhà hoạch định chính sách y tế 

- Các nhà cung cấp dịch vụ y tế 

- Các nhà phân phối sản phẩm IT cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 

- Các nhà phát triển hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế 

- Các hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) và Hồ sơ sức khỏe cá nhân 
điện tử (PHR) 

- Các hệ thống thông tin của khoa/phòng 

4. Bố cục tài liệu 

Bộ tài liệu tiêu chuẩn HL7 CDA bao gồm 05 chương và 03 phụ lục: 

- Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 

- Kiểu dữ liệu – Đặc tả trừu tượng 

- Mô hình tham chiếu HL7 

- Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản 3 

- Tiêu chuẩn triển khai công nghệ XML – Các kiểu dữ liệu 

- Thuật ngữ 

- Miền từ vựng 

- Ghi chú gửi độc giả 

6. Nội dung 

6.1 Các nét chính của CDA bao gồm: 

• Các tài liệu CDA được mã hóa bằng Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML).  
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• Các tài liệu CDA lấy ngữ nghĩa có thể xử lý được bằng máy từ Mô hình 
Thông tin Tham chiếu HL7 (RIM) và dùng các Kiểu dữ liệu HL7 Phiên 
bản 3. 

• Đặc tả CDA rất giàu ý nghĩa và linh hoạt. Các mẫu ở cấp tài liệu 
(Document-level), cấp đầu mục (section-level) và cấp mục nhập (entry-
level) có thể được dùng để giới hạn đặc tả CDA chung. 

6.2 Phạm vi của CDA 

Phạm vi của CDA là sự chuẩn hóa các tài liệu lâm sàng phục vụ mục tiêu 
trao đổi. 

Các tài liệu CDA có thể được truyền tải trong các bản tin HL7 được thiết kế 
để truyền tải các tài liệu lâm sàng. Mặc dù đặc tả chi tiết các bản tin đó nằm ngoài 
phạm vi của CDA, tiêu chuẩn này có áp đặt các yêu cầu về việc đóng gói các tài 
liệu CDA trong bản tin HL7. 

CDA không đặc tả việc tạo hay quản lý các tài liệu, mà chỉ đặc tả việc đánh 
dấu trao đổi chúng. Mặc dù có thể sử dụng trực tiếp lược đồ CDA trong phạm vi tài 
liệu biên soạn này, nhưng việc sử dụng này không phải là mục đích chính của đặc 
tả CDA. 

Quản lý tài liệu đặc biệt có phụ thuộc qua lại với các đặc tả CDA, nhưng việc 
đặc tả các bản tin quản lý tài liệu lại nằm ngoài phạm vi của CDA.  

6.3 Nguyên tắc thiết kế 

- Kiến trúc này phải tương thích với XML và HL7 RIM. 

- Kiến trúc này phải tương thích với các dạng biểu diễn thông tin y tế phát sinh 
từ các ủy ban khác của HL7. 

- Các rào cản kỹ thuật để sử dụng kiến trúc phải được tối thiểu hóa. 

- Kiến trúc đặc tả dạng biểu diễn của các thực thể cần thiết để trao đổi. 

- Kiến trúc phải áp đặt các ràng buộc hoặc yêu cầu một cách tối thiểu về cấu 
trúc và nội dung tài liệu cần thiết để trao đổi. 

- Kiến trúc phải có khả năng tăng quy mô để phản ánh được các đánh dấu ở 
dạng tinh như các văn bản và dữ liệu được mã hóa có cấu trúc rất cao. 

- Các đặc tả tài liệu dựa trên kiến trúc này phải có thể đáp ứng được các ràng 
buộc và yêu cầu được đưa ra bởi các cơ quan chuyên ngành, cơ quan thương mại 
hoặc pháp luật. 
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- Đặc tả tài liệu cho việc tạo và xử lý tài liệu, nếu dự kiến để trao đổi, phải 
khớp với kiến trúc trao đổi này. 

- Các tài liệu CDA phải cho phép con người đọc được khi sử dụng các trình 
duyệt và chương trình điều khiển in ấn nhận biết XML phổ biến và thường được 
triển khai rộng rãi và tờ mẫu (style sheet) CDA chung được viết bằng một ngôn 
ngữ tờ mẫu chuẩn. 

        - Sử dụng các tiêu chuẩn mở. 
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