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1. Lời nói đầu 

1.1 Lưu ý về bản quyền 

Ấn phẩm Health Level Seven V3 2005 này thuộc bản quyền của Health Level 
Seven, Inc. (HL7) và do đó được bảo vệ bởi Luật bản quyền của Hoa Kỳ và các quy định 
về bản quyền của các điều ước quốc tế khác nhau. Ý nghĩa của các luật và điều ước này 
là bạn không thể, nếu không có giấy phép từ Health Level Seven, Inc., sao chép hay phát 
tán các ấn phẩm của HL7. Các tổ chức thành viên của HL7 được ủy quyền sao chép ấn 
phẩm để phục vụ việc sử dụng nội bộ trong tổ chức của họ. Việc sử dụng qua ủy quyền 
này không bao gồm việc sao chép bất kỳ phần nào trong ấn phẩm này để đưa vào các sản 
phẩm phục vụ việc mua bán thương mại trực tiếp. Các cá nhân thành viên của HL7 không 
được phép sao chép bất kỳ phần nào của ấn phẩm này. 

1.2 Lời cảm ơn đặc biệt từ HL7 

Ngoài lời cảm ơn tới các đồng chủ biên hội đồng và các cố vấn, chúng tôi xin đặc 
biệt ghi nhận đóng góp của những cá nhân sau: 

Lời cảm ơn đặc biệt xin được gửi tới George Beeler ở vai trò trưởng nhóm dự án 
và người phát triển công cụ cho Phiên bản 3, Lloyd McKenzie cùng với IBM đã phát 
triển bộ công cụ Visio phục vụ việc phát triển các CMET và Austin Kreisler cùng với 
SAIC đã phát triển Cơ sở dữ liệu cho ấn phẩm. Xin cảm ơn Helen Stevens vì sự dẫn dắt 
của bà ở Ban xuất bản. Xin được ghi nhận đóng góp trí tuệ từ các cá nhân sau đây: Wes 
Rishel cùng với Gartner Group, Jim Case cùng với Đại học California, Ken McCaslin 
cùng với Quest Diagnostics, và Dale Nelson cùng với Zed-Logic Informatics, LLC. Cũng 
xin được ghi nhận sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các cá nhân sau đây trong quá trình tạo nên ấn 
phẩm này: Rikki Holland từ Double Click, Ltd, Charlie McCay từ Ramsey Systems, Ltd, 
Karen Van Hentenryck và Mike Craig từ HL7, Matthew Stephens từ Ramsey Systems, 
Ltd. 

1.3 Liên hệ 

Nếu có câu hỏi liên quan tới ấn phẩm này, bạn có thể liên hệ văn phòng HL7 tại: 

Health Level Seven, Inc. 3300 đại lộ Washtenaw, Lô 227, Ann Arbor, Michigan 
48104 

734-677-7777 (điện thoại) 734-677-6622 (fax) E-mail hq@HL7.org 
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2. Nội dung Bản Quy Phạm 2005 phiên bản 3 

Chào mừng bạn đến với Bản Quy Phạm 2005 của tiêu chuẩn Bản Tin phiên bản 3 
(V3). Bộ tài liệu này là kết quả của nhiều năm làm việc trong cộng đồng HL7 và một nỗ 
lực ngày càng tập trung với mỗi chu kỳ bỏ phiếu mới. Chúng tôi tin rằng đây là một bước 
tiến lớn cho các tiêu chuẩn thông tin y tế toàn cầu. 

Văn bản bạn hiện đang đọc là Ghi chú gửi độc giả, là văn bản chứa các phần sau: 

Tổng quan tổ chức HL7 

Phần Giới thiệu HL7 cung cấp một tổng quan ngắn gọn về Tổ chức HL7, sứ mệnh 
cùng triết lý của nó. 

Tổng quan về HL7 phiên bản 3 

Đọc phần này để hiểu HL7 V3 là gì, vì sao chúng tôi phát triển HL7 V3, và các 
nguyên tắc nền tảng cho Tiêu chuẩn V3. 

Bắt đầu 

Ấn phẩm V3 bao gồm hai loại văn bản: Nền tảng và Miền. Văn bản Nền tảng là 
những văn bản có phạm vi rộng hơn và có xu hướng áp dụng được cho tất cả các văn bản 
Miền. Ví dụ, Sổ tay hướng dẫn V3, Miền từ vựng HL7 và Mô hình thông tin tham chiếu 
là các văn bản Nền tảng. Các văn bản Miền được tạo ra cho một miền cụ thể chẳng hạn 
như dược hay xếp lịch và chứa các bản tin liên quan tới miền đó. 

Dưới đây là biểu diễn đồ họa cho các văn bản Nền tảng. 
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Các Miền phiên bản 3 chứa các đặc tả để xử lý các vùng chức năng trong y tế. Ví 

dụ, Quản trị bệnh nhân, hay Hồ sơ bệnh án. 

5 
 



 
 

Văn bản Miền có cùng một cấu trúc và chứa cùng một tập hợp các tạo tác. 
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2.1 Các văn bản trong Bản Quy Chuẩn 2005 V3 

Bản Quy Chuẩn 2005 chứa các tiêu chuẩn phiên bản 3 đã được ANSI thông qua, 
các tiêu chuẩn đã qua vòng bỏ phiếu cấp thành viên và đang chờ phê duyệt cuối cùng từ 
ANSI, và các Dự thảo tiêu chuẩn dành cho việc sử dụng thử nghiệm (DSTU). 

2.1.1 Các văn bản Nền tảng 

Các Văn bản Nền tảng là cơ sở cho tất cả các đặc tả khác. RIM là mô hình mà tất 
cả các tiêu chuẩn phiên bản V3 đều phải dựa vào. Từ Vựng định nghĩa các thuật ngữ và 
các tập hợp mã. Đặc Tả Trừu Tượng Kiểu Dữ Liệu xác định các Kiểu Dữ liệu HL7 phiên 
bản 3 trên một lớp trừu tượng, độc lập với phương thức biểu diễn. Cải Tiến, Ràng Buộc 
và Bản Địa Hóa cho biết rõ các Ủy ban kỹ thuật của HL7 được làm gì giống như một 

7 
 



phần của quy trình Cải tiến phiên bản 3. GELLO được dự định là ngôn ngữ biểu diễn tiêu 
chuẩn để hỗ trợ quyết định. 

• Mô hình thông tin tham chiếu HL7 (RIM) 

• Kiểu dữ liệu: Đặc tả trừu tượng 

• Từ vựng HL7 

• Cải tiến, Ràng buộc và Bản địa hóa 

• GELLO: Ngôn ngữ biểu diễn chung 

2.1.2 Cơ sở hạ tầng bản tin 

Miền Tập tin tổng thể (Master file)/Đăng ký bao gồm các lớp và các thuộc tính 
cần thiết để hỗ trợ các Tập tin tổng thể và Đăng ký. Cơ sở hạ tầng Hành động Kiểm soát 
Bản tin bao gồm các cấu trúc thay thế của bản tin Các Hành động Kiểm soát Sự kiện 
Kích hoạt trong Bản tin Tổng hợp HL7. Miền Cơ sở hạ tầng Truy vấn cho biết rõ sự tạo 
thành các truy vấn thông tin và hồi đáp cho các truy vấn này. Cơ sở hạ tầng Truyền dẫn 
mô tả mô hình thông tin, các bản tin và các tương tác liên quan tới kết cấu của một bản 
tin tổng hợp HL7 phiên bản v3. 

• Cơ sở hạ tầng Tập tin tổng thể/Đăng ký 

• Cơ sở hạ tầng Hành động Kiểm soát Bản tin 

• Cơ sở hạ tầng Truy vấn 

• Cơ sở hạ tầng Truyền phát 

2.1.3 Đặc tả vận chuyển 

Đặc tả vận chuyển mô tả chi tiết cách thức gửi các bản tin "qua đường dây." 

• Đặc tả vận chuyển - ebXML 

• Đặc tả vận chuyển: MLLP 

• Hồ sơ Web Services (các dịch vụ web) 

2.1.4 Đặc tả công nghệ triển khai (ITS) 

Đặc tả kiểu dữ liệu ITS:XML định nghĩa các đặc tả tiêu chuẩn cho các giá trị dữ 
liệu trong XML. Văn bản Cấu trúc ITS:XML mô tả cách thức biểu diễn các bản tin phù 
hợp của HL7 V3 nhờ sử dụng XML. ITS UML này triển khai ngữ nghĩa của đặc tả Kiểu 
Dữ liệu Trừu tượng qua sử dụng UML theo cách mà qua đó các kiểu dữ liệu HL7 được 
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liên kết vào các kiểu dữ liệu hạt nhân OCL và UML lõi trong đó các liên kết này là phù 
hợp. 

• ITS:XML Các kiểu dữ liệu 

• ITS:XML Các cấu trúc 

• ITS:UML Các kiểu dữ liệu 

2.1.5 Các dịch vụ 

Các dịch vụ thuật ngữ phổ biến HL7 (HL7 CTS) định nghĩa một Giao diện lập 
trình ứng dụng (API) có thể được phần mềm HL7 phiên bản 3 sử dụng khi truy cập nội 
dung thuật ngữ. 

• Các dịch vụ thuật ngữ phổ biến 

2.1.6 Các miền chung 

Các CMET (Kiểu phần tử bản tin chung) là sản phẩm do một ban cụ thể tạo ra để 
thể hiện các khái niệm chung, hữu ích và có thể tái sử dụng. Các bản tin được chia sẻ là 
sản phẩm được tạo ra để thể hiện các kiểu bản tin chung, hữu ích và có thể tái sử dụng. 

• Các kiểu phần tử bản tin chung 

• Các bản tin được chia sẻ 

2.1.7 Các miền quản lý hành chính 

Các miền quản lý hành chính chứa các đặc tả hỗ trợ các Chức năng hành chính 
trong các cơ sở y tế. 

• Kế toán và Lập hóa đơn 

• Yêu cầu bồi thường và Bồi hoàn 

• Quản trị bệnh nhân 

• Xếp lịch 

2.1.8 Các miền quản lý y tế và lâm sàng 

Các miền quản lý y tế và lâm sàng chứa các đặc tả từ nhiều lĩnh vực y tế. 

• Kiến trúc tài liệu lâm sàng 

• Hồ sơ bệnh án 

• Báo cáo y tế công cộng 
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• Các nghiên cứu được quy định 

3. Đọc các văn bản của Bản quy chuẩn HL7 phiên bản 3 

Tốt nhất nên đọc Bản quy chuẩn HL7 phiên bản 3 online do kích thước của văn 
bản và sự sẵn có của các tài liệu hỗ trợ mở rộng. Toàn bộ gói sản phẩm này cũng có ở 
dạng CD-ROM. Bạn cũng có thể tải các văn bản từ trang web của HL7. 

3.1 Các màu trong phần Mục lục tổng thể có ý nghĩa gì 

Nếu bạn nhìn vào các menu xuất hiện trong các văn bản, bạn sẽ nhận thấy có sáu 
màu được sử dụng. Các màu chỉ kiểu của văn bản. Các kiểu khác nhau được liệt kê theo 
bảng dưới đây: 

Biểu 
tượng 

Mô tả 

 
 

Màu vàng xác định một văn bản thông tin. Văn bản thông tin được bỏ phiếu 
dựa theo một quy trình do HL7 vạch ra. Mặc dù cũng kêu gọi sự đồng thuận, 
quy trình bỏ phiếu dành cho các văn bản thông tin không nghiêm ngặt như 
quy trình dành cho văn bản quy chuẩn. Văn bản thông tin không được đệ 
trình lên ANSI để phê duyệt. 

 
 

Màu xanh lá cây xác định văn bản tham chiếu. Văn bản tham chiếu không 
thông qua bỏ phiếu và được đưa vào cùng tài liệu bỏ phiếu để hỗ trợ việc đọc 
hiểu và lĩnh hội. Ví dụ, bảng Thuật ngữ là một văn bản tham chiếu. 

 
 

Màu đỏ xác định văn bản quy chuẩn. Văn bản quy chuẩn được bỏ phiếu dựa 
theo các quy trình tuân theo thủ tục của ANSI. Văn bản quy chuẩn phải qua 
được vòng bỏ phiếu ở cả cấp ủy ban và cấp thành viên đầy đủ. Sau khi đã 
được thông qua ở vòng bỏ phiếu thành viên, văn bản quy chuẩn sẽ được đệ 
trình lên ANSI để phê duyệt. 

 
 

Màu xanh dương xác định một nhóm các văn bản rơi vào một hoặc nhiều hơn 
các hạng mục được liệt kê trên đây. Nhiều văn bản miền được nhóm lại với 
nhau dưới một tiêu đề màu xanh dương. Đây đơn giản là cách thức dễ dàng 
để nhóm văn bản. 

 
 

Màu xám xác định một văn bản mới chỉ ở dạng dự thảo. Cuối cùng thì văn 
bản đó có thể trở thành một văn bản quy chuẩn, thông tin hay tham chiếu, 
nhưng vào thời điểm bỏ phiếu, một văn bản màu ghi có nghĩa rằng văn bản 
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hay nhóm văn bản đó chỉ là dự thảo và không thể bỏ phiếu. 

 
 

Màu tím xác định một văn bản quy chuẩn là (hoặc sẽ là) Dự thảo tiêu chuẩn 
dành cho việc sử dụng thử nghiệm (DSTU). 

3.2 Các ký hiệu màu trong các văn bản có ý nghĩa gì 

Trong các văn bản, bạn có thể thấy một vài biểu tượng được thiết kế hay tô màu 
theo cách sao cho chúng có thể cho biết tình trạng của một hạng mục cụ thể. Phổ biến 
nhất, các tiêu đề chính sẽ có một biểu tượng để cho biết tình trạng bỏ phiếu của chúng. 
Bằng cách di chuột qua các biểu tượng, bạn sẽ tìm được một thuật ngữ mô tả để có thể 
hiểu rõ hơn ý nghĩa của biểu tượng đó. Dưới đây là danh sách các biểu tượng chỉ tình 
trạng bỏ phiếu được sử dụng trong các văn bản này. 

Mô tả biểu tượng chỉ tình trạng bỏ phiếu  

Biểu 
tượng 

statusCode 

Mã trạng thái 

Diễn giải mã trạng 
thái 

Mô tả 

 InformativeBallot 
Bỏ phiếu bình chọn 
tài liệu nâng cao kiến 
thức 

Úy ban chuẩn bị nội dung và gửi 
đến HL7 để xem xét là tiêu 
chuẩn mang tính nâng cao kiến 
thức  

 CommitteeNormativeBallot 
Úy ban – Bỏ phiếu 
bình chọn Tiêu 
chuẩn chính thống 

Ủy ban chuẩn bị nội dung và gửi 
đến cho nội bộ trong Ủy ban để 
xem xét và cân nhắc là tiêu 
chuẩn chính thống 

 MembershipNormativeBallot 

Mối quan hệ thành 
viên – Bỏ phiếu bình 
chọn Tiêu chuẩn 
chính thống 

Úy ban chuẩn bị nội dung và gửi 
đến các thành viên để xem xét là 
tiêu chuẩn chính thống 

 InformativeStandard 
Tiêu chuẩn mang 
tính nâng cao kiến 
thức 

Nội dung đã thông qua được 
cuộc bỏ phiếu bình chọn là tiêu 
chuẩn mang tính nâng cao kiến 
thức 
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Biểu 
tượng 

statusCode 

Mã trạng thái 

Diễn giải mã trạng 
thái 

Mô tả 

 NormativeStandard 
Tiêu chuẩn chính 
thống 

Nội đã thông qua được cuộc bỏ 
phiếu bình chọn là tiêu chuẩn 
chính thống 

 AffiliateInformativeBallot 

Chi nhánh – Bỏ 
phiếu bình chọn tài 
liệu nâng cao kiến 
thức 

Nội dung đang được đệ trình chi 
nhánh quốc tế để xem xét là tiêu 
chuẩn mang tính nâng cao kiến 
thức cho lĩnh vực (địa phương) 
cụ thể 

 AffiliateNormativeBallot 
Chi nhánh – Bỏ 
phiếu bình chọn quy 
chuẩn 

Nội dung đang được đệ trình chi 
nhánh quốc tế để xem xét là tiêu 
chuẩn chính thống cho lĩnh vực 
(địa phương) cụ thể 

 AffiliateInformativeStandard 
Chi nhánh – Tiêu 
chuẩn mang tính 
nâng cao kiến thức 

Nội đã thông qua được cuộc bỏ 
phiếu bình chọn là tiêu chuẩn 
mang tính nâng cao kiến thức 
cho lĩnh vực (địa phương) cụ thể 

 AffiliateNormativeStandard 
Chi nhánh – Tiêu 
chuẩn chính thống 

Nội đã thông qua được cuộc bỏ 
phiếu bình chọn là tiêu chuẩn 
chính thống cho lĩnh vực (địa 
phương) cụ thể 

 DSTUBallot 

Bỏ phiếu bình chọn 
Tiêu chuẩn dự thảo 
dành cho việc sử 
dụng thử nghiệm 

Nội dung đang được bỏ phiếu 
bình chọn là Tiêu chuẩn dự thảo 
dành cho việc sử dụng thử 
nghiệm ở cấp độ Ủy ban 

 DSTU 
Tiêu chuẩn dự thảo 
dành cho việc sử 
dụng thử nghiệm 

Nội dung đã được bỏ phiếu bình 
chọn thông qua là Tiêu chuẩn dự 
thảo dành cho việc sử dụng thử 
nghiệm. 
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Mô tả biểu tượng chỉ tình trạng bỏ phiếu (tiếp)  
 
Biểu 

tượng 
statusCode 
Mã trạng thái 

Diễn giải mã 
trạng thái 

Mô tả 

 MixedContent 
Nội dung kết 
hợp 

Tài liệu chứa các nội dung bao gồm nội 
dung mang tính nâng cao kiến thức và nội 
dung quy chuẩn, hoặc bỏ phiếu giữa Ủy 
ban và thành viên, hoặc một vài sự kết 
hợp khác. Những thành phần đơn lẻ trong 
nội dung sẽ được đánh nhãn cụ thể 

 Reference Tham khảo 
Tài liệu có trạng thái chính thức là tài liệu 
nâng cao kiến thức hoặc tài liệu tham 
khảo trong HL7 

 LocalizedAdaptation 
Sự thích nghi 
địa phương 

Nội dung trình bày sự thích nghi của các 
tài liệu, công cụ hoặc ứng dụng đã được 
bỏ phiếu bình chọn cho biết những nhu 
cầu hoặc khả năng trong trường hợp lắp 
đặt cụ thể 

 NonStandardAvailable 
Không phải là 
tiêu chuẩn – tồn 
tại để sử dụng 

Tổ chức hoặc cá nhân xây dựng nội dung 
và đã khai báo ‘cho phép sử dụng’, 
nhưng chưa đệ trình qua chi nhánh địa 
phương và quốc tế đảm bảo quy trình 
xem xét, ban hành tiêu chuẩn 

 Draft Dự thảo 
Nội dung đang được xây dựng, nội dung 
này chưa được phép sử dụng 

 Proposal Đề xuất 
Nội dung đã được đệ trình lên Ủy ban để 
xem xét rằng nội dung có thể là một phần 
của tiêu chuẩn trong tương lai 

 Withdrawn Bị thu hồi 

Nội dung trình bày một hạng mục mà đã 
là một yếu tố thuộc tiêu chuẩn nâng cao 
nhận thức hoặc tiêu chuẩn chính thống, 
nhưng sau đó đã bị thu hồi 
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4. Tổng quan tổ chức HL7 

4.1 Sứ mệnh 

Sứ mệnh của HL7 là cung cấp các tiêu chuẩn cho việc trao đổi, quản lý và tích hợp 
dữ liệu hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân lâm sàng và việc quản lý, cung cấp và đánh giá các 
dịch vụ y tế. Cụ thể, tạo ra các cách tiếp cận, các tiêu chuẩn, các hướng dẫn, các phương 
pháp luận và các dịch vụ liên quan linh hoạt, hiệu quả về chi phí để đảm bảo tính liên kết 
vận hành giữa các hệ thống thông tin y tế. 

4.2 HL7 là gì? 

HL7 là một trong số các Tổ chức phát triển tiêu chuẩn (SDO) được ANSI công 
nhận hoạt động trong lĩnh vực y tế. Hầu hết các SDO tạo ra tiêu chuẩn (đôi khi được gọi 
là đặc tả hay giao thức) cho một lĩnh vực y tế cụ thể như dữ liệu lâm sàng, dược, dụng cụ 
y tế, hình ảnh hoặc giao dịch bảo hiểm (xử lý yêu cầu bồi hoàn bảo hiểm). Lĩnh vực của 
Health Level Seven là dữ liệu lâm sàng và hành chính. 

HL7 là một tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận. Các tiêu chuẩn được phát triển bởi 
thành viên của tổ chức, là các nhà cung cấp, người bán, người thanh toán, nhà tư vấn, các 
nhóm chính phủ, công ty dược và các đơn vị khác quan tâm đến sự phát triển và tiến bộ 
của các tiêu chuẩn lâm sàng và hành chính dùng cho y tế. Giống như tất cả các SDO được 
ANSI công nhận, HL7 tuân thủ một bộ các quy trình hoạt động nghiêm ngặt và được 
định nghĩa rõ ràng đảm bảo sự đồng thuận, cởi mở và cân bằng về lợi ích. Một quan niệm 
sai lầm thường thấy về HL7 (và có lẽ về cả các SDO khác) là tổ chức này phát triển phần 
mềm. Trên thực tế, Health Level Seven phát triển đặc tả, trong đó được sử dụng phổ biến 
nhất là một tiêu chuẩn bản tin cho phép các ứng dụng y tế khác nhau trao đổi các bộ dữ 
liệu lâm sàng và hành chính then chốt. 

Nhóm công tác của HL7 gồm các tình nguyện viên, những người đóng góp thời 
gian của họ trên cơ sở cá nhân hay qua tài trợ của nhà tuyển dụng. Tư cách thành viên 
trong Nhóm công tác HL7 đã và vẫn tiếp tục là mở đối với bất kỳ ai mong muốn đóng 
góp vào sự phát triển và hoàn thiện của các tiêu chuẩn HL7. 

4.3 Bối cảnh 

Thuật ngữ "Level 7" (cấp 7) ý nói tới cấp cao nhất trong mô hình Kết nối các hệ 
thống mở (OSI) của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Điều này không có nghĩa HL7 
phù hợp với các yếu tố được ISO định nghĩa về cấp thứ bảy của OSI. Ngoài ra, HL7 
không chỉ rõ một bộ các đặc tả được ISO phê chuẩn để đạt được các cấp từ 1 đến 6 qua 
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các đặc tả bản tin trừu tượng của HL7. Tuy nhiên, HL7 tương ứng với định nghĩa khái 
niệm của một giao diện ứng dụng-tới-ứng dụng trong lớp thứ bảy của mô hình OSI. 

Trong mô hình khái niệm OSI, các chức năng của cả các phần mềm và phần cứng 
truyền thông được tách thành bảy lớp, hay bảy cấp. Tiêu chuẩn Bản tin HL7 chủ yếu tập 
trung vào các vấn đề xảy ra trong cấp thứ bảy, hay cấp ứng dụng. Đó là các định nghĩa về 
dữ liệu được trao đổi, định thời gian cho các trao đổi, và việc thông tin về các lỗi nhất 
định có tính đặc trưng ứng dụng giữa các ứng dụng. Tuy nhiên, không thể tránh được là, 
các giao thức liên quan tới các lớp thấp hơn trong mô hình OSI đôi khi được nhắc đến để 
giúp những người triển khai hiểu được bối cảnh của tiêu chuẩn. Chúng đôi khi cũng được 
chỉ ra để hỗ trợ những người triển khai trong việc thiết lập các hệ thống làm việc dựa trên 
HL7. 

HL7 không cố gắng đưa ra giả định về một kiến trúc cụ thể về vị trí của dữ liệu 
trong các ứng dụng mà được thiết kế để hỗ trợ một hệ thống chăm sóc bệnh nhân tập 
trung cũng như một môi trường phân tán hơn trong đó dữ liệu nằm ở các hệ thống phòng 
ban. Thay vào đó, HL7 mang lại cách thức để các kiến trúc dữ liệu và các ứng dụng vốn 
khác nhau đang hoạt động trong một môi trường hệ thống không đồng nhất có thể thông 
tin với nhau. 

Nếu chúng ta xem xét vô số các ứng dụng hệ thống thông tin y tế cũng như rất 
nhiều môi trường trong đó dịch vụ y tế được cung cấp, thì hiển nhiên là sẽ có nhiều hơn 
các giao diện có thể hưởng lợi từ tiêu chuẩn hóa. Các giao diện kết nối được lựa chọn và 
được các thành viên tham gia vào quá trình viết tiêu chuẩn coi là có ưu tiên cao. Mục 
đích của HL7 là chuẩn bị một tiêu chuẩn hoàn chỉnh cho các giao diện kết nối (interface) 
này, được xây dựng dựa trên một khuôn khổ chung đủ mạnh để hỗ trợ nhiều giao diện kết 
nối khác. 

5. Tổng quan về HL7 phiên bản 3 

5.1 Vì sao lại có một phiên bản chính mới 

HL7 phiên bản 3, giống như phiên bản 2.x, là một tiêu chuẩn dành cho việc trao 
đổi bản tin giữa các hệ thống thông tin triển khai các ứng dụng y tế. Tuy nhiên, phiên bản 
V3 cố gắng cải thiện quy trình của V2 và các kết quả của nó. Quy trình ban đầu cho việc 
định nghĩa các bản tin HL7 được thiết lập từ năm 1987. Tính tới nay nó đã tỏ ra hữu 
dụng. Tuy nhiên, do thành viên của HL7 gia tăng và các tiêu chuẩn của nó được sử dụng 
rộng rãi hơn, HL7 bắt đầu nhận thức được cơ hội để cách mạng tin học hóa giao diện kết 
nối y tế. Các giao diện kết nối của HL7 đã giảm đáng kể chi phí và thời gian triển khai 
khi so sánh với kinh nghiệm trong ngành về các giao diện kết nối độc quyền. Tuy nhiên, 
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các chi phí và thời gian này dao động nhiều tùy theo người bán, và từ đó xuất hiện nhu 
cầu cải tiến trong ngành. Tính tùy chọn thực sự trong HL7 gây khó khăn trong việc chỉ rõ 
các điều khoản hợp đồng chính xác cho các giao diện kết nối HL7. Điều này có thể dẫn 
tới những kỳ vọng thiếu thực tế làm tổn hại cả người bán lẫn người mua. Các nguyên tắc 
phát triển của HL7 V3 giúp mang lại một tiêu chuẩn mạnh hơn và được xác định đầy đủ 
hơn. 

5.1.1 Những khó khăn với quy trình hiện tại 

Quy trình phát triển HL7 V2.x hoàn toàn là bột phát. Không có một phương pháp 
luận rõ ràng nào. Các thành viên không nhận được hướng dẫn chính thức nào về việc xây 
dựng bản tin. Các sự kiện kích hoạt và trường dữ liệu chỉ được mô tả bằng ngôn ngữ tự 
nhiên. Các quan hệ cấu trúc giữa các trường dữ liệu không rõ ràng. Các đoạn được tái sử 
dụng trong nhiều bản tin và các định nghĩa bản tin được tái sử dụng cho nhiều sự kiện 
kích hoạt. Để phù hợp với việc tái sử dụng tràn lan này, hầu hết các trường dữ liệu là tùy 
chọn. Các chương thiếu nhất quán trong việc sử dụng các sự kiện kích hoạt so với các mã 
trạng thái. Không chỉ rõ khi nào nên mong đợi một loại hệ thống thông tin y tế cụ thể để 
thực hiện một sự kiện kích hoạt hay chấp nhận một bản tin. 

Với V2.x, một Ủy ban kỹ thuật tạo ra các bản tin bằng cách chỉnh sửa trực tiếp các 
văn bản ở dạng word. Siêu dữ liệu không sẵn có ở dạng được cấu trúc cho tới khi các 
thành viên và tình nguyện viên phải mệt mỏi rút ra từ văn bản ở dạng word sau khi xuất 
bản. 

Tóm lại, quy trình cũ này rất cần được cải tiến để có thể đáp ứng được quy mô 
cũng như độ phức tạp của các thách thức mà HL7 đối diện ngày nay. Ngành của chúng ta 
sẽ được hưởng lợi vì quy trình mới này mang lại một đặc tả chặt chẽ hơn. 

5.1.2 Các cơ hội để cải thiện 

May mắn là những người hoạt động trong lĩnh vực phần mềm đã học được rất 
nhiều kể từ năm 1987. Có nhiều phương pháp luận tốt hơn. Hỗ trợ máy tính sẵn có và 
hiệu quả về chi phí hơn rất nhiều. Tuy nhiên, HL7 không thể tận dụng lợi thế của những 
phát triển này chỉ đơn giản bằng những cải tiến nhỏ đối với quy trình cũ. 

HL7 đã dành bốn năm xác định đặc trưng cho các mục tiêu được sửa đổi của mình 
và tạo ra một phương pháp luận để chỉnh sửa cho phù hợp các kỹ thuật phân tích hiện đại 
từ xây dựng hệ thống tới thiết kế bản tin. Ban đầu, Ban giám đốc của HL7 thành lập một 
lực lượng đặc biệt độc lập để xây dựng đề cương khái quát cho phương thức tiếp cận này. 
Vào tháng Một năm 1996, Ủy ban chỉ đạo kỹ thuật (TSC) đồng ý sử dụng các đặc điểm 
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chính của phương thức này và tiếp quản công tác quản lý. Công tác hoạch định được tiếp 
tục ở Ủy ban Mô hình hóa và Phương pháp luận và Ủy ban Kiểm soát/Truy vấn. Tại thời 
điểm hoàn thành phiên bản V2.3, vào mùa xuân năm 1997, tất cả các Ủy ban kỹ thuật của 
HL7 đều đã bắt đầu sử dụng quy trình V3. 

5.2 Các nguyên tắc của V3 

Phương pháp luận cho việc phát triển tiêu chuẩn HL7 V3 được dựa trên một bộ 
các nguyên tắc cung cấp một triết lý chung cho tất cả những người phát triển tiêu chuẩn 
HL7 V3. 

• Quốc tế hóa: V3 phải đưa vào những cơ chế mà hỗ trợ tính cần thiết của việc các 
biến thể địa phương của các bản tin HL7 được sử dụng bởi các chi nhánh HL7. 
Các chi nhánh phải sử dụng được các bản tin do tổ chức HL7 toàn cầu tạo ra. Các 
chi nhánh cũng phải phát triển và sử dụng được các biến thể được bản địa hóa. 

• Hỗ trợ hệ thống kế thừa: Như với các phiên bản trước, V3 phải được thiết kế có 
sử dụng một phương thức tiếp cận công nghệ cho phép triển khai trong "các hệ 
thống kế thừa." Đây là các hệ thống đã được triển khai trong các môi trường kỹ 
thuật mà không nhất thiết phải phù hợp với hoặc cung cấp hỗ trợ cho các tiêu 
chuẩn "hệ thống mở" mới hoặc sắp có, như những tiêu chuẩn được công bố bởi 
ISO, Open Systems Foundation (Tổ chức Hệ thống mở), Object Management 
Group (Nhóm quản lý đối tượng), v.v. Tương tự, HL7 sẽ không đòi hỏi các tính 
năng độc quyền của bất kỳ nhà cung cấp phần mềm hay hệ thống điều hành nào. 
Trong điều kiện thực tế, điều này có nghĩa là V3 phải có khả năng trao đổi các 
bản tin được định dạng bằng các chuỗi các ký tự có thể in được, như trường hợp 
đối với tất cả các phiên bản trước. Điều này không loại trừ HL7 khỏi việc quyết 
định phát triển các biến thể của đặc tả của mình, các biến thể mà sử dụng những 
công nghệ hiện đại miễn là 1) những người tạo hệ thống sẽ không phải mua phần 
mềm từ một nguồn duy nhất để có thể triển khai V3, và 2) các bản tin được tạo ra 
theo các định dạng này có cùng nội dung dữ liệu để cho việc chuyển ngữ giữa 
định dạng ký tự có thể in được và các định dạng khác là dễ dàng. 

• Các hệ thống được kết hợp lỏng lẻo: Như với HL7 V2.x, V3 không phải là tiêu 
chuẩn cho chức năng của các hệ thống trao đổi bản tin HL7. Tuy nhiên, khi V3 
có yêu cầu nhận hay gửi một dữ liệu nhất định hoặc gửi bản tin cụ thể để hồi đáp 
lại các sự kiện kích hoạt hay các bản tin khác, hệ thống ứng dụng có thể phải phát 
triển chức năng để hỗ trợ các yêu cầu này. 

17 
 



Có thể gửi các bản tin V3 bằng nhiều phương thức và cấu trúc liên kết. Có thể 
gửi bản tin theo một cách thức đòi hỏi một hồi đáp tức thì, như các cập nhật tự 
gửi thông qua một mạng lưới lưu trữ và chuyển tiếp, hoặc theo lô trong đó cách 
thức và thời gian chuyển bản tin không được chỉ rõ. Phiên bản V3 có hỗ trợ cho 
việc phân phối bản tin theo cách "một-đến-nhiều," lưu trữ-và-chuyển tiếp bởi một 
tác tử phần mềm bên ngoài. 

• Tương thích về chức năng với V2.x: Các mục tiêu của HL7 V3 sẽ không thể đạt 
được nếu vẫn duy trì tính tương thích trọn vẹn với các phiên bản trước đó. Tuy 
nhiên, khi hoàn thành, V3 sẽ phải bao gồm nội dung thông tin của phiên bản cuối 
cùng trong chuỗi V2.x bao gồm các thuộc tính và các sự kiện kích hoạt. Điều này 
không nên được hiểu theo nghĩa là tất cả các thuộc tính và sự kiện kích hoạt sẽ có 
trong V3 ở hình thức hoàn toàn giống như trong chuỗi V2.x. 

Một mạng lưới với sự pha trộn các hệ thống triển khai cả V2 và V3 sẽ yêu cầu 
chuyển ngữ bản tin. Do các tiêu chuẩn V2 có tính tùy chọn cao, các chuyển ngữ 
sẽ sử dụng các quy tắc đặc trưng cho các hệ thống trên mạng lưới đó. Các động 
cơ giao diện và phần mềm chuyển ngữ khác được kỳ vọng sẽ có thể cung cấp các 
chuyển ngữ giữa các diễn dịch riêng cho từng địa điểm của V2.x và bất kỳ triển 
khai nào của V3. 

• Khả năng tương thích cao hơn giữa các V3.x: HL7 sẽ cung cấp mức độ liên 
kết vận hành tối đa có thể giữa các hệ thống vận hành trên các phiên bản cũ hơn 
và mới hơn của các giao thức HL7 trong họ V3 thông qua tăng cường tương 
thích. 

o Một cấu trúc bản tin bị thay đổi trong một phiên bản mới hơn của giao thức 
phải là có thể chấp nhận được đối với một hệ thống được thiết kế cho các 
phiên bản V3 đã ra đời trước đó. Tuy nhiên, một hệ thống được xây dựng 
cho các phiên bản cũ hơn sẽ chỉ tách rút những thông tin được định nghĩa cho 
phiên bản cũ hơn đó. 

o Một cấu trúc bản tin được tạo ra phù hợp với một phiên bản cũ hơn của giao 
thức V3 phải là có thể chấp nhận được đối với một hệ thống được thiết kế 
cho các phiên bản V3 sau đó. Trong một vài trường hợp, điều này sẽ có nghĩa 
là hệ thống được xây dựng cho phiên bản mới hơn sẽ không nhận được một 
số trường thông tin nhất định bởi vì chúng không phải là một phần của phiên 
bản cũ hơn của cấu trúc bản tin mà một ứng dụng gửi cụ thể đã sử dụng. 
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o Khi không thể tăng cường tương thích, HL7 sẽ yêu cầu phát triển dần dần 
giao thức, để người sử dụng có thể đưa thay đổi vào mạng lưới của họ một 
cách từ từ. 

o Không được gửi các bản tin liên quan đến tất cả các tương tác mới được định 
nghĩa trong một phiên bản của HL7 cho một ứng dụng nhận phù hợp với 
phiên bản cũ hơn. 

o Một cấu trúc bản tin có thể được thông báo là lỗi thời trong một phiên bản, 
với cấu trúc bản tin thay thế được nêu kèm theo. Cả cấu trúc bản tin lỗi thời 
và cấu trúc thay thế của nó đều có thể được sử dụng bởi tất cả các hệ thống 
hỗ trợ phiên bản đó. 

o Cấu trúc bản tin lỗi thời có thể được thông báo là không dùng nữa và được 
rút ra khi một phiên bản HL7 khác được phát hành. 

o Một cấu trúc bản tin lỗi thời có thể không bị thông báo là không dùng nữa 
trong ít nhất hai năm tính từ ngày phát hành phiên bản đã thông báo lần đầu 
nó lỗi thời. 

o Bất chấp những điều trên, nếu một Đặc tả Công nghệ Triển khai (ITS) mới 
được giới thiệu, HL7 có thể chỉ rõ rằng sự phù hợp với ITS đó không yêu cầu 
xử lý các cấu trúc bản tin đã lỗi thời khi ITS mới đó được giới thiệu. Ở mức 
độ tối đa có thể, những hạn chế này không nên áp đặt giới hạn lên sự phát 
triển của mô hình tham chiếu chung. Không có hạn chế nào đối với việc thay 
đổi mô hình thông tin nếu những thay đổi đó không ảnh hưởng đến cấu trúc 
bản tin được mô tả trong một phiên bản trước đó của Tiêu chuẩn. 

• Xác định sự phù hợp: Vai trò ứng dụng là cơ sở cho tuyên bố hợp chuẩn. Một 
vai trò ứng dụng là một trừu tượng hóa thể hiện một phần của hành vi gửi bản tin 
của một hệ thống thông tin. Các tên vai trò ứng dụng khác với tên thường được 
sử dụng để mô tả các sản phẩm của hệ thống thông tin y tế, do chúng mô tả các 
giao diện gửi bản tin chứ không phải hành vi ứng dụng. Một hệ thống thông tin y 
tế điển hình có thể sẽ đảm nhiệm một vài hay nhiều vai trò ứng dụng. 

Khi đưa ra tuyên bố hợp chuẩn, người phát triển hệ thống xác định các vai trò 
ứng dụng mình muốn tuyên bố hợp chuẩn. Đối với các vai trò ứng dụng này, đặc 
tả V3 sẽ trực tiếp chỉ ra các sự kiện kích hoạt mà hệ thống phải nhận ra, các bản 
tin mà hệ thống phải gửi để hồi đáp các sự kiện kích hoạt hay các bản tin khác, 
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và nội dung dữ liệu của các bản tin này. Đặc tả cũng sẽ chỉ ra các bản tin mà một 
hệ thống phù hợp với vai trò ứng dụng phải nhận và xử lý. 

Tất cả các tuyên bố hợp chuẩn phải đủ cụ thể để có thể sử dụng làm điều khoản 
hợp đồng cho việc mua hệ thống và là cơ sở cho công tác kiểm nghiệm của một 
tổ chức kiểm nghiệm độc lập. 

Người sử dụng có thể hợp đồng với người bán để thực hiện những sai lệch so với 
tuyên bố hợp chuẩn HL7. Những thỏa thuận này nằm ngoài phạm vi của HL7. 
Một thỏa thuận như vậy sẽ không khiến cho ứng dụng bị coi là không phù hợp 
với HL7. 

Tất cả các chuỗi bản tin trong V3 phải được liên hệ với một sự kiện kích hoạt. Sự 
kiện kích hoạt phải được xác định rõ ràng trong cùng một trường dữ liệu trong tất 
cả các bản tin. 

• Bảo mật thông tin bệnh nhân: Các hệ thống ứng dụng y tế triển khai V3 được 
kỳ vọng sẽ phải có nhiều cải thiện đáng kể các chức năng để bảo vệ tính bí mật 
của thông tin bệnh nhân so với thông lệ trước đây trong quá khứ. Các chức năng 
mới có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, hạn chế quyền xem hay chuyển các 
dữ liệu được lựa chọn cho người sử dụng với các kiểu ủy quyền cụ thể và kiểm 
tra truy cập vào dữ liệu bệnh nhân. V3 sẽ tìm kiếm và áp dụng các tiêu chuẩn bảo 
mật trong ngành có hỗ trợ việc chuyển tải thông tin cần thiết từ một hệ thống ứng 
dụng y tế tới một hệ thống khác, để cho các hệ thống này có thể thực hiện các 
chức năng bảo mật. Các Ủy ban Chức năng, Nhóm Kiểm soát, và Ủy ban Mô 
hình hóa và Phương pháp luận phải tham vấn SIG (Nhóm lợi ích đặc biệt) về An 
ninh & Trách nhiệm giải trình khi phát triển Mô hình dữ liệu HL7 và các bản tin 
V3. 

• Ủy quyền được xác thực đối với các dịch vụ: Các hệ thống ứng dụng y tế triển 
khai V3 được kỳ vọng sẽ phải có nhiều cải thiện đáng kể các chức năng để xác 
thực yêu cầu đối với dịch vụ và báo cáo dữ liệu so với thông lệ trước đây trong 
quá khứ. Các chức năng mới có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chữ ký 
điện tử và xác thực người dùng dựa trên các công nghệ tiên tiến hơn mật khẩu. 
V3 sẽ tìm kiếm và tham khảo các tiêu chuẩn như X.500 và RFC 1510 để hỗ trợ 
việc chuyển tải thông tin cần thiết từ một hệ thống ứng dụng y tế này tới một hệ 
thống khác, để cho các hệ thống này có thể thực hiện các chức năng ủy quyền và 
xác thực. Các Ủy ban kỹ thuật chức năng, Nhóm Kiểm soát, và Ủy ban Mô hình 
hóa và Phương pháp luận phải tham vấn SIG (Nhóm lợi ích đặc biệt) về An ninh 
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& Trách nhiệm giải trình khi phát triển Mô hình dữ liệu HL7 và các giao dịch 
V3. 

• Tính an ninh, tính riêng tư, tính chống thoái thác và tính toàn vẹn: Các nền 
tảng công nghệ mà trên đó những người phát triển hệ thống thông tin V3 triển 
khai các ứng dụng sử dụng HL7 được kỳ vọng sẽ phải có nhiều hơn đáng kể năng 
lực để bảo vệ tính bí mật và tính toàn vẹn của thông tin bệnh nhân so với thông lệ 
trước đây trong quá khứ. Các chức năng mới có thể bao gồm, nhưng không giới 
hạn, mã hóa khóa công cộng và khóa cá nhân, và chống thoái thác và xác thực hệ 
thống tương ứng. Nhóm Kiểm soát đang giám sát những phát triển này để đảm 
bảo rằng V3 có thể được triển khai trên các nền tảng công nghệ có hỗ trợ các 
chức năng mới này. 

5.3 HL7 V3 có gì mới? 

• HL7 V3 sử dụng cách tiếp cận Hướng Đối Tượng (OO) với các nguyên tắc 
của Ngôn ngữ Mô hình hóa Thống nhất (UML). HL7 sử dụng một cách phát 
triển hoàn toàn mới với V3. HL7 V3 sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng 
(OO) dựa trên mô hình và kho lưu trữ. Cách tiếp cận OO này được hỗ trợ với các 
cố vấn viên đã qua đào tạo, các lớp đào tạo chính quy, và các công cụ máy tính. 
Cách tiếp cận này giúp tăng mức độ chi tiết, rõ ràng và chính xác của đặc tả và 
độ chi tiết trong bản tin cuối cùng. Điều này giúp các ủy ban chức năng đáp ứng 
được các thách thức của việc thiết kế lại giao diện từ đầu, và gia tăng sự đa dạng 
của các chức năng cũng như sự phát triển của các giả định. Nó giúp các thành 
viên mới làm việc hiệu quả hơn với ít họp hành hơn. Đây là một trợ giúp vô cùng 
to lớn cho việc cung cấp bộ nhớ tổ chức và chia sẻ công việc đang tiến hành giữa 
các ủy ban và cuối cùng là tới các thành viên. 

• HL7 không còn chỉ là Cấp 7 nữa! Sau nhiều năm triển khai HL7 V2.x, những 
người phát triển tiêu chuẩn HL7 nhận ra gần như không thể phát triển một tiêu 
chuẩn toàn diện mà không bao gồm các cấp khác trong mô hình Kết nối các hệ 
thống mở (OSI) của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO). Ngày nay, đã có các ủy 
ban XML, An ninh & Trách nhiệm giải trình, Mô hình hóa & Phương pháp luận, 
Cú pháp Arden, CCOW (Nhóm làm việc đối tượng bối cảnh lâm sàng) và Từ 
vựng. 

• Giảm tính tùy chọn. Hạn chế tính tùy chọn là một mục tiêu chính của HL7 V3. 
Trong HL7 V2.x, hầu như mọi trường đều là tùy chọn. Tính tùy chọn này là cần 
thiết do nó được định nghĩa bởi đoạn và các đoạn thì được tái sử dụng trong 
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nhiều bản tin. Khai báo một trường dữ liệu là tùy chọn trong một đoạn cho phép 
đoạn đó được sử dụng trong nhiều bản tin khác nhau mà không cần thêm định 
nghĩa. Tuy nhiên, việc sử dụng tràn lan tính tùy chọn, mặc dù hữu ích trong việc 
đạt đồng thuận và trong việc viết một đặc tả có phần ngắn gọn hơn, lại áp những 
chi phí đáng kể lên triển khai giao diện. Trong thực tế, tính tùy chọn, như một 
"đặc điểm" của HL7 V 2.x, có liên hệ tới hầu hết các vấn đề mà V3 đang cố giải 
quyết. Tính tùy chọn gây khó khăn trong việc định nghĩa chính xác ngữ nghĩa 
của một bản tin cụ thể và khiến việc tạo ra các tuyên bố hợp chuẩn cho bản tin 
gần như là không thể. 

• Mức độ phù hợp với HL7 V3 sẽ là có thể kiểm chứng. Khó có thể đo được 
mức độ phù hợp của các giao diện HL7 V2.x. Thông thường người bán tuyên bố 
hợp chuẩn với HL7 mà không cung cấp bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào cho biết hợp 
chuẩn như thế nào. Các từ như kiểu HL7 hay giống HL7 được dùng để mô tả các 
giao diện HL7. Với HL7 V3, mức độ phù hợp được chỉ rõ dựa theo vai trò ứng 
dụng. Vai trò ứng dụng là các trừu tượng hóa thể hiện một phần của hành vi gửi 
bản tin của một hệ thống thông tin. Người bán một ứng dụng y tế mô tả mức hợp 
chuẩn của nó bằng cách khẳng định rằng nó hỗ trợ đầy đủ tất cả các sự kiện kích 
hoạt, các bản tin và các phần tử dữ liệu liên quan tới một hay nhiều vai trò ứng 
dụng. Mức cụ thể này mang lại hiểu biết thấu đáo hơn giữa người bán và người 
mua trước khi ký hợp đồng và sẽ là cơ sở để kiểm nghiệm tính hợp chuẩn. 

5.4 Quản lý quá trình phát triển bản tin HL7 V3 

Mục này mô tả các quy trình được sử dụng để phát triển các bản tin HL7 phiên 
bản V3. Các quy trình này dựa trên Phương pháp luận V3 và Nội quy HL7. Mục tiêu là 
để đảm bảo rằng tiêu chuẩn được phát triển nhanh chóng và hiệu quả, được ghi chép một 
cách hợp lý, phù hợp với các yêu cầu về một phê duyệt có được từ một đồng thuận cân 
bằng, và nó tuân thủ theo các yêu cầu về việc cấp chứng nhận của Viện Tiêu Chuẩn Quốc 
Gia Hoa Kỳ (ANSI). 

5.4.1 Xác định phạm vi dự án 

Khi một Ủy ban Kỹ thuật chức năng tiến hành một dự án để xây dựng tài liệu quy 
chuẩn mới trong phiên bản V3, Ủy ban sẽ lập một mô tả vắn tắt về dự án để Ủy ban Chỉ 
đạo Kỹ thuật (TSC) phê duyệt. Tuyên bố về phạm vi dự án chứa một mô tả vắn tắt về 
những nhu cầu mà các giao dịch cần đáp ứng. Tuyên bố về phạm vi dự án này cũng được 
dùng để điều phối các dự án với các tổ chức tiêu chuẩn khác. Trên thực tế, các tuyên bố 
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về phạm vi dự án phải được báo cáo lên tổ chức ANSI để ANSI có thể hoàn thành vai trò 
điều phối các tiêu chuẩn của mình.1 

Các tuyên bố về phạm vi dự án được Hội đồng duyệt xét kiến trúc (ARB) xem xét 
và phải được Ủy ban Chỉ đạo Kỹ thuật HL7 thông qua. 

5.4.2 Phương pháp luận của HL7 phiên bản V3 

Việc phát triển các bản tin V3 tuân theo phương pháp luận do Ủy ban Mô hình hóa 
và Phương pháp luận HL7 xác định. Theo thời gian, HL7 có thể sửa đổi phương pháp 
luận. Phương pháp luận bao gồm một định nghĩa về các sản phẩm công việc của các Ủy 
ban Kỹ thuật. Các thành phần của các sản phẩm công việc này được chỉ định cho ba 
phương thức khác nhau: 

1. được bao gồm giống như phần quy chuẩn của tiêu chuẩn cuối cùng, 

2. được bao gồm giống như phần thông tin của tiêu chuẩn cuối cùng, 

3. không được bao gồm cùng tiêu chuẩn, nhưng được công bố cùng với biên bản 
và được lưu trữ. 

Phương pháp luận xác định các yêu cầu sau. Chúng được chú thích để cho biết các 
sản phẩm công việc được mô tả trong Hướng dẫn phiên bản V3 mà đáp ứng các yêu cầu. 
Phần chú thích còn nêu rõ sản phẩm công việc có tính quy chuẩn hay thông tin. 

Yêu cầu (Các) khái niệm trong 
Hướng dẫn V3 

Cấp độ 

Một phương tiện cung cấp bối cảnh cho các 
định nghĩa về sự kiện kích hoạt  

Bảng tường thuật, sơ đồ 
trạng thái 

Thông tin 

Một phương tiện xác định nội dung thông tin 
của các bản tin thông qua một mô hình thông 
tin chung, mô hình thông tin này làm rõ các 
định nghĩa và đảm bảo rằng chúng được sử 
dụng nhất quán trong suốt toàn bộ các bản tin 
V3 do tất cả các Ủy ban Kỹ thuật định nghĩa 

Mô hình thông tin tham 
chiếu 

Tham chiếu 

Một phương tiện xác định trách nhiệm của 
ứng dụng gửi và nhận bản tin 

Mô hình tương tác Quy chuẩn 

Mô tả chung về các trường dữ liệu chính xác Mô tả bản tin phân cấp Quy chuẩn 
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Yêu cầu (Các) khái niệm trong 
Hướng dẫn V3 

Cấp độ 

của một bản tin và các nhóm, chuỗi, tính tùy 
chọn, và số phần tử của nó 

Các đặc tả cú pháp riêng biệt, mô tả các thuật 
toán được sử dụng để mã hóa và truyền các 
bản tin theo một cú pháp dòng ký tự dựa trên 
XML. 

Đặc tả công nghệ triển 
khai 

Quy chuẩn 

Ủy ban Mô hình hóa và Phương pháp luận không có quyền quyết định nội dung 
của các sản phẩm công việc do các Ủy ban Kỹ thuật tạo ra. Ủy ban này có vai trò hỗ trợ 
việc phát triển các nội dung đó, và đàm phán những thay đổi giữa các Ủy ban Kỹ thuật 
chức năng để đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ tiêu chuẩn. Nếu có mâu thuẫn mà các 
Ủy ban Kỹ thuật và/hoặc Ủy ban Mô hình hóa và Phương pháp luận không thể giải quyết, 
mâu thuẫn đó phải do TSC giải quyết. 

5.4.3 Quy trình đảm bảo chất lượng 

Để đảm bảo chất lượng cao nhất cho các sản phẩm công việc được tạo ra trong quá 
trình phát triển bản tin V3, Ban giám đốc HL7 đã tạo ra ARB. 

ARB làm việc cùng với các Ủy ban Kỹ thuật và Ủy ban Mô hình hóa và Phương 
pháp luận để xác định các phép đo giá trị cho các sản phẩm công việc của HL7, đo lường 
các sản phẩm công việc dựa trên các phép đo đó, và đảm bảo rằng việc tuân thủ quy trình 
phát triển bản tin đã xác định được ghi chép theo cách thức phù hợp với các nội quy và 
thủ tục của HL7. ARB không có quyền chỉnh sửa các sản phẩm công việc hay không cho 
phép việc phân phối chúng. ARB có quyền đưa ra một tuyên bố đối với một sản phẩm 
công việc bất kỳ trong đó mô tả các lĩnh vực mà nó cho rằng sản phẩm công việc đó chưa 
đáp ứng được các phép đo giá trị đã được thiết lập. 

Nhìn chung, ARB được kỳ vọng sẽ đưa tuyên bố về những phát hiện của mình vào 
một bộ tài liệu bỏ phiếu chung HL7. Tuy nhiên, để hỗ trợ các Ủy ban Kỹ thuật, và để 
tránh làm trì hoãn quy trình bỏ phiếu, ARB cố gắng đưa ra bất kỳ nhận xét quan trọng 
nào càng sớm trong chu trình bỏ phiếu càng tốt. 

Những bất đồng về các phát hiện của ARB được giải quyết thông qua TSC, và 
Ban Giám Đốc trong trường hợp cần thiết. 
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6. Bắt đầu 

Mục Bắt đầu cung cấp hướng dẫn cũng như đề xuất về cách thức bạn nên tiếp cận 
Ấn phẩm HL7 V3. Mỗi mục dưới đây mô tả một kiểu khách hàng của HL7 dựa trên mối 
quan hệ của người đó đối với tiêu chuẩn/tổ chức HL7. Hãy xác định kiểu người sử dụng 
phản ánh sát nhất mức độ kinh nghiệm của bạn. Văn bản cũng có đề xuất tài liệu đọc 
thêm sẽ giúp bạn xây dựng cơ sở kiến thức về HL7 V3 mà bạn mong muốn. 

6.1 Người triển khai mới 

Một Người triển khai mới thì không quen thuộc với các thuật ngữ, phương pháp 
luận và tổ chức của HL7. Một Người triển khai mới có thể là hoặc không là một thành 
viên của tổ chức HL7. 

6.1.1 Học những vấn đề cơ bản 

Học những vấn đề cơ bản có nghĩa là làm quen với các thuật ngữ và phương pháp 
luận cơ bản phía sau HL7. Bạn sẽ học những nguyên tắc cơ bản dựa trên đó HL7 phiên 
bản V3 được xây dựng. Khi hoàn thành trường hợp sử dụng này, bạn sẽ nắm bất được 
những thông tin cơ bản để chuẩn bị học những thông tin chi tiết hơn về V3. 

Khi học những vấn đề cơ bản, tham khảo: 

• Các phần Tổng quan trong tài liệu Xương sống (văn bản này) 

• Bảng thuật ngữ 

• Hướng dẫn trợ giúp HL7 phiên bản V3 

6.2 Quản lý 

6.2.1 Người quản lý 

Người quản lý có trách nhiệm thuê các nhà phân tích và lập trình viên HL7 có 
trình độ. Họ phải giám sát việc phát triển giao diện và các nỗ lực triển khai. Họ không 
cần phải hiểu tất cả chi tiết của việc tạo một bản tin HL7, nhưng họ cần hiểu các khái 
niệm ở mức đủ để xem xét hợp đồng, các tuyên bố hợp chuẩn, và đánh giá các kỹ năng 
của đội ngũ của họ. 

6.2.2 Quản lý dự án 

Quản lý dự án có trách nhiệm đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi ngân 
sách, đúng thời hạn và trong đúng phạm vi. Các Quản lý dự án không quan tâm đến tất cả 
các chi tiết của việc tạo một bản tin HL7 phiên bản V3, nhưng cần hiểu các khái niệm ở 
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mức đủ để xem xét hợp đồng, các tuyên bố hợp chuẩn, và đánh giá các kỹ năng của đội 
ngũ của họ. 

6.2.3 Người làm thị trường 

Một người làm marketing (thị trường) có trách nhiệm bán các giao diện kết nối 
HL7. Người này không cần phải biết các chi tiết, nhưng phải hiểu các khái niệm và thuật 
ngữ chính. 

6.2.4 Xây dựng thỏa thuận 

Xây dựng thỏa thuận bao gồm việc tạo ra một đặc tả cho ít nhất hai bên để thông 
tin với nhau nhờ sử dụng các bản tin và văn bản HL7. 

Khi xây dựng thỏa thuận, tham khảo: 

• Tài liệu Xương sống (văn bản này) 

• Bảng thuật ngữ 

• Văn bản Cải tiến, Mở rộng và Hợp chuẩn với Phiên bản 3. 

• Chương Mô hình tương tác trong Hướng dẫn trợ giúp phiên bản V3 

6.2.5 Ký một giao dịch 

Giao dịch đòi hỏi các giao diện kết nối HL7, vì vậy để ký một giao dịch cần có sự 
hiểu biết cơ bản về các sự kiện kích hoạt và các kiểu bản tin, nhưng không cần hiểu biết 
chi tiết về các trường bản tin. 

Khi ký một giao dịch, tham khảo: 

• Mục V3 có gì mới? trong tài liệu Xương sống (văn bản này) 

• Văn bản Cải tiến, Mở rộng và Hợp chuẩn với Phiên bản 3. 

6.3 Người phát triển giao diện kết nối 

6.3.1 Người phân tích giao diện kết nối 

Người phân tích giao diện kết nối xem xét các yêu cầu về giao diện kết nối và viết 
đặc tả chi tiết cho giao diện kết nối. 

6.3.2 Người lập trình giao diện kết nối 

Người lập trình giao diện  kết nối mã hóa và kiểm tra giao diện kết nối dựa trên 
đặc tả giao diện kết nối. 
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6.3.3 Phát triển giao diện kết nối (Interface) 

Phát triển một giao diện kết nối đòi hỏi tập hợp các yêu cầu về giao diện kết nối, 
phân tích các yêu cầu đó, xây dựng một đặc tả chi tiết cho giao diện kết nối, mã hóa, 
kiểm tra giao diện kết nối dựa trên đặc tả giao diện kết nối và đưa ra tuyên bố hợp chuẩn. 

Khi phát triển một giao diện kết nối, bạn phải xác định phần ứng dụng trong đó 
bạn đang làm việc: 

• Phần Quản lý Y tế & Lâm sàng - Phần này bao gồm các văn bản miền Kiến trúc 
tài liệu lâm sàng, Hồ sơ bệnh án, Báo cáo y tế công cộng và Các nghiên cứu 
được quy định. 

• Phần Quản lý hành chính - Phần này bao gồm các văn bản miền Kế toán & Lập 
hóa đơn, Yêu cầu bồi thường & Bồi hoàn, Quản trị bệnh nhân, và Xếp lịch. 

• Phần Cơ sở hạ tầng đặc tả / bản tin - Phần này bao gồm các văn bản miền Danh 
mục tổng thể / Đăng ký, Cơ sở hạ tầng Hành động kiểm soát bản tin, Cơ sở hạ 
tầng Truy vấn và Cơ sở hạ tầng Truyền dẫn. 

• Phần các miền chung - Phần này bao gồm các văn bản miền Các kiểu phần tử 
bản tin chung và Các bản tin được chia sẻ. 

Một khi bạn đã xác định được phần đó, bạn có thể nghiên cứu kỹ các bản tin miền. 

Để hoàn thiện phân tích phát triển bản tin của bạn, bạn cũng sẽ cần hiểu đầy đủ: 

• Đặc tả công nghệ triển khai XML - Đặc tả công nghệ triển khai mô tả cách thức 
các bản tin HL7 được gửi đi sử dụng một phương pháp mã hóa cụ thể. 

• Các Miền từ vựng HL7 - Các Miền từ vựng HL7 là những khái niệm mà nhiều 
khả năng bạn đã quen thuộc. Các Miền từ vựng HL7 là những tập hợp các giá 
trị có thể được chấp nhận cho một trường dữ liệu được mã hóa. Ví dụ, nếu một 
bản tin chứa trường dữ liệu tình trạng hôn nhân, thì miền từ vựng cho trường đó 
sẽ bao gồm các giá trị có thể được chấp nhận cho trường dữ liệu đó, như độc 
thân, kết hôn, ly dị, và ly hôn. Mỗi thuộc tính được mã hóa trong RIM sẽ được 
liên kết với một và chỉ một miền từ vựng. 

Để tham khảo thêm, hãy xem: 

• Bảng thuật ngữ V3 

• Chương từ vựng và mục Các thành phần bản tin HL7 trong Hướng dẫn V3. 
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6.4 Người phát triển tiêu chuẩn HL7 

Những người phát triển tiêu chuẩn tham dự các Cuộc họp nhóm công tác HL7 và 
tham gia vào quá trình tạo ra Đặc tả tiêu chuẩn HL7 phiên bản V3. 

6.4.1 Phát triển tiêu chuẩn 

Phát triển các tiêu chuẩn HL7 đòi hỏi sự hiểu biết về Tổ chức HL7 và các phương 
pháp phát triển của nó. 

Trước khi cam kết tham gia vào việc phát triển các tiêu chuẩn HL7, xem xét: 

• Các tuyên bố về sứ mệnh và phạm vi của từng Ủy ban Kỹ thuật và Nhóm Lợi 
ích Đặc biệt HL7 trên trang web của HL7: http://www.hl7.org. Việc này sẽ giúp 
bạn chỉ ra được ủy ban nào là phù hợp nhất với kiến thức và mối quan tâm của 
bạn. 

• Hướng dẫn trợ giúp phiên bản V3 

• Mô hình thông tin tham chiếu 

• Các kiểu dữ liệu HL7 V3: Trừu tượng 

Xác định phần mà bạn quan tâm nhất. 

• Phần Quản lý Y tế & Lâm sàng - Phần này bao gồm các văn bản miền Kiến trúc 
tài liệu lâm sàng, Hồ sơ bệnh án, Báo cáo y tế công cộng và Các nghiên cứu 
được quy định 

• Phần Quản lý hành chính - Phần này bao gồm các văn bản miền Kế toán & Lập 
hóa đơn, Yêu cầu bồi thường & Bồi hoàn, Quản trị bệnh nhân, và Xếp lịch. 

• Phần Cơ sở hạ tầng đặc tả / bản tin - Phần này bao gồm các văn bản miền Danh 
mục tổng thể / Đăng ký, Cơ sở hạ tầng hành động kiểm soát bản tin, Cơ sở hạ 
tầng Truy vấn và Cơ sở hạ tầng Truyền dẫn. 

• Phần các miền chung - Phần này bao gồm các văn bản miền Các kiểu phần tử 
bản tin chung và Các bản tin được chia sẻ. 

Một khi bạn đã xác định được phần đó, bạn có thể nghiên cứu kỹ các bản tin miền. 

Đặc tả công nghệ triển khai XML - Đặc tả công nghệ triển khai XML xác định 
phương thức biểu diễn các kiểu dữ liệu và bản tin HL7 phiên bản V3 trong XML, bao 
gồm phương pháp suy ra các DTD của XML cùng với các quy tắc xử lý bổ sung từ các 
Mô tả bản tin phân cấp HL7 phiên bản V3 (HMD). 
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Ghi chú cuối cùng 
1. [nguồn] Không nên nhầm lẫn Tuyên bố về phạm vi dự án với điều lệ của Ủy ban 

Kỹ thuật (TC) hay Nhóm Lợi ích Đặc biệt (SIG) mà nó có liên hệ. Điều lệ của 
TC hay SIG xác định phạm vi của một ủy ban HL7 và phụ thuộc vào sự phê 
duyệt của TSC HL7. Tiêu chí then chốt cho một tuyên bố về phạm vi dự án là nó 
nên nhất quán với điều lệ của ủy ban có trách nhiệm với nó. 
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