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1. Lời nói đầu 

HL7 với tư cách là một tổ chức đang tái định hướng bản thân để có khả năng 
đáp ứng tốt hơn nữa các vấn đề mà thành viên của tổ chức đang quan tâm. Do tốc độ 
đưa ra thị trường là mối quan tâm của nhiều thành viên HL7, cho dù họ là các hãng 
cung cấp thiết bị hoặc là các nhà cung cấp dịch vụ y tế đã triển khai tiêu chuẩn, việc 
HL7 trở nên linh hoạt hơn nữa là điều các thành viên rất mong muốn.  

Điều này có nghĩa là HL7 có thể nhận nhiệm vụ phát triển các tiêu chuẩn trong 
một lĩnh vực gửi bản tin mới nổi khi trên thực tế còn chưa có nhiều hệ thống triển 
khai. Các tiêu chuẩn của HL7 trở thành nhân tố tạo điều kiện thuận lợi cho các quy 
trình nghiệp vụ còn chưa tồn tại. Trong nhiều trường hợp, đã có sự đồng thuận giúp 
đáp ứng một phần các yêu cầu, nhưng chưa đáp ứng toàn bộ các yêu cầu. 

Trong những trường hợp khác, thời gian và khối lượng công việc của các Ủy 
ban kỹ thuật khác nhau lại quá lớn khiến chỉ có một số Ủy ban kỹ thuật là có cơ hội đề 
xuất các tiêu chuẩn mà cuối cùng được các Ủy ban Kỹ thuật khác xem là có giá trị. 
Trong một số trường hợp khác nữa, có thể phải công bố một bộ tiêu chuẩn chưa hoàn 
thành trong cuộc bỏ phiếu để lấy phản hồi từ đông đảo độc giả hơn về tính thực tế của 
giải pháp đang được đề xuất. 

Quản lý khối lượng công việc của toàn bộ các thành viên, qua nhiều Ủy ban kỹ 
thuật làm việc song song, luôn là một thách thức lớn. Khi đến hạn công bố một bộ tiêu 
chuẩn, các tiêu chuẩn đã sẵn sàng công bố cho đông đảo độc giả sẽ được ghép lại và 
xuất bản. Mục đích không chỉ cung cấp tiêu chuẩn để triển khai, mà trong một số 
trường hợp, còn cung cấp các đặc tả kỹ thuật để làm cơ sở cho các công tác đang diễn 
ra và sẽ xuất hiện đầy đủ hơn trong các phiên bản tương lai. Những phản hồi ban đầu 
từ đông đảo độc giả và sự hỗ trợ cho những hệ thống đầu tiên áp dụng sẽ cải thiện chất 
lượng của toàn bộ các tiêu chuẩn do HL7 phát triển. 

HL7 đang bắt đầu sử dụng các thông lệ tốt nhất của các nhóm phát triển thành 
công, cho dù sản phẩm của nhóm là phần mềm hay tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng đang 
sản xuất ra các sản phẩm ở dạng các phiên bản được quản lý, sử dụng các mô hình 
trong quá trình phát triển để quản lý sự phức tạp và hỗ trợ nhằm đạt sự nhất quán, 
dùng tự động hóa trong quy trình phát triển để tăng cường năng suất và chất lượng, 
khuyến khích trao đổi thông tin trong tổ chức, nhận các phản hồi sớm từ cộng đồng 
khách hàng và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. 



1.1 Về tài liệu hướng dẫn 

Sổ tay hướng dẫn HL7 V3 này được lập để phục vụ các thành viên của Tổ công 
tác Health Level Seven (HL7) như một tài liệu đi kèm Tiêu chuẩn V3. Một tài liệu từ 
trước đó là Tài liệu Khung phát triển bản tin (MDF) có chứa các nội dung bổ sung về 
thiết kế và kiến trúc hỗ trợ cho phiên bản V3. Tuy nhiên Tài liệu MDF không được 
duy trì thống nhất với tiêu chuẩn V3 đã được bỏ phiếu thông qua, do đó MDF không 
được khuyến khích sử dụng. Một tài liệu mới là Tài liệu HDF – Khung phát triển HL7, 
sẽ kịp thời thay thế cho MDF. Tuy nhiên, nó có chứa các thay đổi về ký hiệu UML và 
có phương thức tiếp cận khác với Tiêu chuẩn bỏ phiếu thông qua đợt này, và ngoài ra 
nó mới ở dạng bản thảo. Tham khảo thêm bảng Thuật ngữ để hiểu rõ nghĩa của các 
thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này. 

Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản V3 được chia thành hai phần, CÁC THÀNH 
PHẦN NỀN TẢNG và CÁC THÀNH PHẦN ĐỂ GỬI BẢN TIN. Mục CÁC THÀNH 
PHẦN NỀN TẢNG chứa các chương về mô hình thông tin, từ vựng, kiểu dữ liệu, và 
Đặc tả Công nghệ Triển khai (ITS) như được đã được sử dụng trong các tiêu chuẩn 
HL7 Phiên bản 3. Mục CÁC THÀNH PHẦN ĐỂ GỬI BẢN TIN cung cấp hướng dẫn 
về các kết quả (sản phẩm) có trong tiêu chuẩn Phiên bản 3, chẳn hạn như bảng quá 
trình, các sự kiện kích hoạt, các tương tác, v.v., và được dự định dùng để giúp người 
đọc hiểu cách đọc và sử dụng các kết quả này. Độc giả của Tài liệu hướng dẫn phiên 
bản 3 sẽ cần kiến thức chung về cả các thành phần nền tảng và thành phần gửi bản tin 
để có thể hiểu được các Đặc tả kỹ thuật V3. 

2. Các thành phần nền tảng của HL7 

2.1 Giới thiệu 

Tập tài liệu xuất bản Phiên bản 3 bao gồm nhiều tài liệu. Một số tài liệu trong 
đó có chứa đặc tả V3 trong khi các tài liệu khác chứa thông tin quan trọng cho việc tạo 
ra hoặc truyền tải các bản tin HL7. Các tài liệu về thành phần nền tảng nằm trong 
nhóm thứ hai và được minh họa trong hình sau: 



 
 

Hiểu biết chung về các thành phần nền tảng được bàn luận trong mục này là cần 
thiết để đánh giá các thành phần gửi bản tin sẽ được bàn luận trong mục CÁC THÀNH 
PHẦN ĐỂ GỬI BẢN TIN của Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản V3. Các thành phần 
nền tảng bao gồm: 

• Mô hình thông tin – Mô tả các kiểu mô hình thông tin trong Tiêu chuẩn HL7 
V3, bao gồm Mô hình thông tin tham chiếu (RIM) 

• Từ vựng – Bàn luận về cách sử dụng từ vựng có kiểm soát trong các Đặc tả kỹ 
thuật HL7 V3 và các nguyên tắc cũng như cách tiếp cận của Ủy ban kỹ thuật về 
Từ vựng của HL7 trong vấn đề sử dụng và quản lý từ vựng. 



• Đặc tả công nghệ triển khai (ITS) – Mô tả tài liệu Đặc tả công nghệ triển khai 
và các chức năng của nó. 

• Các kiểu dữ liệu – Mô tả các nguyên tắc bên dưới của các kiểu dữ liệu V3. 

• Các kiểu phần tử bản tin chung (CMETs) – Mô tả mục đích, định nghĩa và 
cách sử dụng các CMETs. 

• Các ví dụ - Biểu diễn một ví dụ bản tin V2.4 và dạng biểu diễn tương đương 
trong V3 của cùng bản tin đó sử dụng XML ITS (bao gồm các ghi chú so 
khớp). 

2.2 Mô hình thông tin 

Mô hình thông tin là một đặc tả kỹ thuật có cấu trúc của thông tin trong một 
lĩnh vực quan tâm cụ thể. Nó biểu diễn các lớp thông tin được yêu cầu và đặc tính của 
các lớp đó, bao gồm các thuộc tính, các quan hệ, ràng buộc và trạng thái. Trong HL7, 
phạm vi của một lĩnh vực quan tâm thay đổi từ toàn bộ hệ thống dịch vụ y tế đến một 
ngữ cảnh cụ thể gồm các trao đổi của một bộ thông tin để đáp ứng một mục tiêu 
nghiệp vụ cụ thể được xác định. HL7 định nghĩa các loại mô hình thông tin khác nhau 
để biểu diễn các ngữ cảnh quan tâm khác nhau. 

2.2.1 Các thành phần của mô hình thông tin 

Mô hình thông tin bao gồm các thành phần sau: 

• Các lớp, thuộc tính của chúng, và quan hệ giữa các lớp; 

• Các kiểu dữ liệu của toàn bộ các thuộc tính và các lĩnh vực từ vựng của các 
thuộc tính được mã hóa; 

• Các mô hình chuyển đổi trạng thái của một số lớp. 

Mô hình thông tin của HL7 được dựa trên Ngôn ngữ mô hình thống nhất 
(UML), và có thể được biểu diễn bằng đồ họa theo phong cách UML. UML là một 
ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất các phương pháp mô hình hóa định hướng đối tượng 
của Grady Booch, Jim Rumbaugh, Ivar Jacobson và những người khác. UML là một 
phương tiện biểu diễn các khái niệm định hướng đối tượng một cách phong phú, chủ 
yếu bằng đồ họa. Để có thêm thông tin về UML, xem http://www.rational.com/uml/  
hoặc sách UML Distilled của tác giả Martin Fowler (ISBN 0-201-32563-2). 

2.2.2 Các loại mô hình thông tin 

Quá trình mô hình hóa thông tin HL7 nhận biết ba kiểu mô hình thông tin có 
liên quan đến nhau. Mỗi kiểu mô hình lại sử dụng cùng phần ký hiệu và có cùng cấu 
trúc cơ bản. Các mô hình khác nhau dựa trên nội dung thông tin, phạm vi và cách sử 
dụng dự kiến. Các kiểu mô hình thông tin sau đây được xác định: 

http://www.rational.com/uml/


• Mô hình thông tin tham chiếu (RIM) – RIM được dùng để biểu diễn nội dung 
thông tin công việc chung của toàn bộ Tổ công tác HL7. Nó là mô hình thông 
tin bao quát tổng thể lĩnh vực quan tâm của HL7. RIM là một mô hình thông tin 
nhất quán, được dùng chung và là nguồn nội dung dữ liệu của tất cả các bản tin 
HL7. Vì thế, nó cung cấp các dữ liệu thống nhất và tái sử dụng các khái niệm 
trên nhiều cấu trúc thông tin, bao gồm cả các bản tin. RIM được duy trì bởi một 
quá trình hợp tác, xây dựng sự đồng thuận bao gồm tất cả các Ủy ban kỹ thuật 
và các Nhóm quan tâm đặc biệt. Quá trình này, còn được gọi là quá trình điều 
hòa mô hình, sử dụng các quá trình đồng thuận tiêu chuẩn để rà soát, thảo luận, 
nâng cấp, và điều hòa các đề xuất thay đổi được các Ủy ban kỹ thuật nộp lên. 
Các thay đổi kéo theo sẽ được áp dụng cho RIM để tạo ra một phiên bản mới. 
RIM được chủ định mang tính trừu tượng để cho phép biểu diễn được sự đa 
dạng của các chủ đề thông tin phải được chia sẻ trong hệ thống y tế. Các 
nguyên tắc nằm dưới sự trừu tượng hóa này được bàn luận chi tiết trong mục 
giới thiệu về RIM. 

• Mô hình thông tin bản tin lĩnh vực (D-MIM) – Một D-MIM là một tập hợp 
con được tinh chỉnh của RIM có bao gồm một tập hợp các bản sao của các lớp, 
các thuộc tính và quan hệ có thể được sử dụng để tạo ra các bản tin cho một lĩnh 
vực cụ thể (một lĩnh vực quan tâm cụ thể trong chăm sóc sức khỏe). D-MIM 
được dùng như một cơ sở chung mà dựa trên đó, tất cả các R-MIM trong miền 
được tạo dựng. Các nguyên tắc của quá trình tinh chỉnh để tạo ra D-MIM và R-
MIM được bàn luận chi tiết trong phần đặc tả kỹ thuật về Tinh chỉnh và Địa 
phương hóa. 

• Mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh (R-MIM) – R-MIM là một tập hợp con 
của D-MIM được sử dụng để biểu diễn nội dung thông tin của một bản tin hoặc 
bộ bản tin với các chú thích và tinh chỉnh riêng của bản tin. Nội dung của một 
R-MIM được lấy từ D-MIM cho lĩnh vực cụ thể trong đó R-MIM được sử dụng. 
R-MIM có thể bao gồm bản sao của các lớp được lựa chọn với tên bí danh riêng 
cho ngữ cảnh của bản tin cần được phát sinh. R-MIM biểu diễn nội dung thông 
tin của một hoặc nhiều cấu trúc bản tin trừu tượng, còn được gọi là Các định 
nghĩa bản tin theo thứ bậc (HMDs). 

2.2.3 Cấu trúc tĩnh – Các lớp và mối quan hệ 
2.2.3.1 Các lớp 

Lớp là sự trừu tượng hóa các vật chất hoặc khái niệm là chủ thể quan tâm trong 
một lĩnh vực ứng dụng cho trước. Tất cả mọi vật hoặc khái niệm được tập hợp trong 
một lớp đều có chung các đặc điểm và chịu sự chi phối cũng như tuân thủ các nguyên 
tắc giống nhau. Các lớp bao gồm người, địa điểm, vai trò, vật, và các sự kiện mà thông 



tin được lưu trữ về chúng. Các lớp có tên, mô tả, và bộ các thuộc tính, quan hệ, và 
trạng thái. 

Thực thể của các lớp thì được gọi là các đối tượng. Trong khi lớp biểu diễn các 
phân nhóm khái niệm, người và vật, thì đối tượng lại biểu diễn cá nhân các vật đó. Vẫn 
có một sự khác biệt giữa đối tượng và các vật mà chúng biểu diễn. Đối tượng lưu toàn 
bộ các dữ liệu liên quan về vật được biết trong hệ thống thông tin, nhưng không phải 
bản thân các vật đó. Ví dụ, một con người cụ thể, tên là John Doe, có thể được biểu 
diễn bằng một đối tượng trong hệ thống thông tin. Đối tượng chứa dữ liệu về nhân 
khẩu học và y tế của John Doe, nhưng đối tượng vẫn không phải là bản thân anh John 
Doe. 

2.2.3.2 Các mối quan hệ 

Lớp liên hệ với các lớp khác theo nhiều cách khác nhau. Các quan hệ đó thuộc 
hai kiểu: Tổng quát hóa và Quan hệ liên quan. Chúng sẽ được bàn luận chi tiết hơn 
dưới đây. 

Tổng quát hóa 

Quan hệ tổng quát hóa là một sự kết nối giữa các lớp (chứ không phải với đối 
tượng). Đó là một mối quan hệ giữa hai lớp (một lớp cha và một lớp con), trong đó lớp 
con được phát sinh từ lớp cha (nghĩa là, lớp cha tổng quát hóa lớp con và lớp con là 
một chuyên biệt hóa của lớp cha). Lớp con kế thừa toàn bộ các đặc tính của lớp cha, 
gồm các thuộc tính, quan hệ, và các trạng thái. Thực thể của lớp con cũng là thực thể 
của lớp cha. 

Trong quan hệ tổng quát hóa, lớp con kế thừa toàn bộ các đặc tính của lớp cha, 
gồm các thuộc tính, quan hệ và trạng thái. Ngoài ra, lớp con còn có các đặc tính khác 
riêng của lớp con. 

Mỗi lớp con cũng có thể có các lớp con của chúng. Do đó, lớp cha/lớp con và 
tổng quát hóa/chuyên biệt hóa là các khái niệm tương đối. Một lớp có thể vừa là lớp 
con của lớp cha của nó và là lớp cha của các lớp con của nó. Toàn bộ các lớp cha và 
con có cùng một lớp cha gốc được gọi là một trật tự thứ bậc tổng quát hóa. 

Một lớp tổng quát thường có nhiều chuyên biệt hóa. Tuy nhiên, không phải mọi 
chuyên biệt hóa về khái niệm đều cần được biểu diễn trong mô hình. Chỉ những khái 
niệm bảo đảm các đặc tính đặc biệt (ví dụ các thuộc tính, quan hệ, trạng thái) mới 
được mô hình hóa thành các lớp phân biệt. Nếu mọi chuyên biệt hóa của lớp được liệt 
kê đầy đủ thành các lớp con trong mô hình, lớp cha có thể là “trừu tượng”. Một lớp 
trừu tượng không bao giờ được tạo trực tiếp, mà thông qua các chuyên biệt hóa của nó 

Quan hệ liên quan 



Một quan hệ liên quan định nghĩa một mối quan hệ giữa các đối tượng. Các đối 
tượng có thể là thực thể của hai lớp khác biệt hoặc của cùng một lớp (quan hệ phản 
chiếu bản thân). Cũng như các lớp có thực thể, các quan hệ liên quan cũng có thực thể. 
Một thực thể của quan hệ liên quan là một liên kết giữa các đối tượng và được định 
nghĩa bằng quan hệ liên kết các lớp. 

Quan hệ liên quan trong mô hình thông tin HL7 có ít nhất hai đầu. Mỗi đầu của 
thực thể quan hệ liên quan liên kết với một và chỉ một đối tượng. Tuy nhiên, một đối 
tượng có thể liên kết với nhiều đối tượng khác thuộc cùng lớp bằng cùng quan hệ liên 
quan. Trong trường hợp này, có nhiều thực thể quan hệ liên quan cùng tồn tại, mỗi 
thực thể nối chính xác hai đối tượng. Số lượng các thực thể của một quan hệ liên quan 
có thể nối với một đối tượng được điều chỉnh bởi số bội của quan hệ đó. 

Số bội của quan hệ liên quan xác định các số đối tượng tối đa và tối thiểu của 
mỗi lớp tham gia được vào quan hệ. Số bội được biểu diễn như một cặp số phần tử 
(tức là, các số nguyên không âm) min..max. Giới hạn dưới min là một số nguyên 
không âm, thường là 0 hoặc 1. Giới hạn trên max là một số nguyên lớn hơn hoặc bằng 
min, thường là 1 hoặc không giới hạn, được chỉ báo bằng dấu hoa thị (“*”).1 Các số 
bội hợp lệ được liệt kê trong bảng sau: 

 

Số 
bội Ý nghĩa 

0..1 Tối thiểu là 0, tối đa là 1 

0..n Tối thiểu là 0, tối đa là số nguyên n, trong đó n>1 

0..* tối thiểu là 0, tối đa không có giới hạn 

1 Viết tắt của “1..1” tối thiểu là 1, tối đa là 1 

1..n Tối thiểu là 1, tối đa là số nguyên n, trong đó n>1 

1..* Tối thiểu là 1, tối đa không có giới hạn 

n1..n2 tối thiểu là số nguyên n1, tối đa là số nguyên n2, trong đó n1>1 và 
n2>n1 

n..* tối thiểu là số nguyên n, tối đa không có giới hạn, trong đó n>1 
 

2.2.4 Thuộc tính 

Các thuộc tính của lớp là các thành phần lõi của mô hình thông tin. Thuộc tính 
là nguồn của mọi nội dung thông tin trong HL7. Phần lớn các thuộc tính đều là các 
thuộc tính mô tả các khía cạnh của lớp quan trọng cho việc trao đổi thông tin giữa các 
hệ thống chăm sóc y tế. Ngoài các thuộc tính mô tả, cũng có ba loại thuộc tính đặc biệt 



trong mô hình thông tin: thuộc tính định danh, thuộc tính phân loại, và thuộc tính trạng 
thái. Các thuộc tính này sẽ được bàn luận chi tiết hơn ở dưới đây. 

Thuộc tính định danh 

Các thuộc tính định danh có thể được sử dụng để định danh một thực thể của 
một lớp. Đôi khi có thể cần nhiều hơn một thuộc tính để định danh một thực thể của 
một lớp. Các thuộc tính định danh này luôn có một giá trị. Giá trị của thuộc tính định 
danh là duy nhất trong tất cả các thực thể của lớp. Do danh tính là tĩnh, giá trị của các 
thuộc tính định danh không bao giờ thay đổi. Thuộc tính định danh được gán kiểu dữ 
liệu bộ định danh thực thể (SETII) và thường có tên “id” để cho phép xác định nhiều 
định danh. 

Ví dụ về thuộc tính định danh trong RIM bao gồm Đối tượng.id và Hoạt 
động.id, lần lượt định danh duy nhất một Đối tượng (Entity) hoặc một Hoạt động. 
Trong mỗi trường hợp, thuộc tính định danh là một bộ các định danh thực thể. Điều 
này cho biết rằng có thể có nhiều định danh duy nhất cho một Đối tượng hoặc Hoạt 
động. Định danh đối tượng có thể bao gồm các số seri thiết bị, số an sinh xã hội, số 
bằng lái xe, v.v. Định danh hành động có thể bao gồm số đăng ký trong ứng dụng đặt 
lịch, số đăng ký trong ứng dụng xếp lịch, v.v. 

Thuộc tính phân loại 

Thuộc tính phân loại là một khía cạnh quan trọng của lớp hình thành nên lớp 
xương sống của mô hình RIM (Đối tượng, Vai trò, Hành động). Thuộc tính phân loại 
được đặt tên là “Mã lớp”. Các thuộc tính phân loại cung cấp nhiều tính linh hoạt và 
khả năng mở rộng cho mô hình thông tin. Các lĩnh vực từ vựng của thuộc tính phân 
loại bao gồm một mục nhập cho mỗi hạng mục chuyên biệt hóa của lớp xương sống. 
Ví dụ, lĩnh vực từ vựng được xác định cho Đối tượng.Mã lớp bao gồm chủ thể là vật 
sống, tổ chức, địa điểm và nguyên vật liệu. Lĩnh vực từ vựng cũng có thể bao gồm các 
mục nhập không được biểu diễn rõ ràng thành các lớp trong mô hình. Ví dụ, nhóm 
(group) là một mã lớp Đối tượng hợp lệ (hay là một chuyên biệt hóa của Đối tượng) 
nhưng không xuất hiện như một lớp trong mô hình. Điều này tạo sự linh hoạt và khả 
năng mở rộng. 

Thuộc tính cấu trúc 

Thuộc tính cấu trúc là các thuộc tính có giá trị mã hóa để diễn giải đầy đủ thông 
tin của các lớp mà chúng phân loại. Các thuộc tính là một tập hợp nhỏ các thuộc tính 
bắt buộc, bao gồm thuộc tính phân loại Mã lớp đã mô tả ở đoạn trên, cùng với Mã 
thức, Mã kiểu và Mã từ hạn định. Không phải trong mọi lớp đều có thể tìm thấy cả bốn 
thuộc tính này. Ví dụ, cả Hoạt động và Đối tượng đều không dùng Mã từ hạn định. 



Cũng như với Mã lớp, có một lĩnh vực từ vựng có giới hạn, được HL7 quản lý để sử 
dụng cho mỗi thuộc tính cấu trúc. Ví dụ, với thuộc tính phương thức trong Hoạt động, 
có một lĩnh vực từ vựng Phương Thức hoạt động. 

Thuộc tính trạng thái 

Thuộc tính trạng thái được dùng trong các lớp chủ thể (các lớp được Ủy ban kỹ 
thuật chỉ định làm tâm điểm chính của một bộ các bản tin). Nó chứa một giá trị ngắn 
gọn cho biết trạng thái hiện thời (tình trạng được gọi tên) của lớp. Một lớp chủ thể 
phải có một thuộc tính trạng thái duy nhất. Thuộc tính trạng thái phải được gán kiểu dữ 
liệu “bộ các giá trị mã” cho phép xác định nhiều cờ hiệu trạng thái. Các thuộc tính 
trạng thái được đặt tên là trạng thái_cd và được liên kết với miền từ vựng đã được định 
nghĩa trong HL7 tương ứng với máy trạng thái được định nghĩa cho lớp chủ thể đó. Ví 
dụ, Hành động.trạng thái_cd có các giá trị miền bao gồm đang hoạt động, bị tạm hoãn, 
bị hủy, đã hoàn thành, và đã hủy bỏ. 

2.2.5 Các ràng buộc 

Các ràng buộc làm hạn chế bộ các giá trị có thể có của một thuộc tính. Các ràng 
buộc bao gồm các ràng buộc về miền từ vựng (ví dụ, thuộc tính này phải là một mã 
LOINC), ràng buộc về khoảng (ví dụ, thuộc tính này phải là một số thực dấu phẩy 
động giữa 0 và 1, v.v.) Mặc dù thuật ngữ “ràng buộc” có ý nghĩa là giới hạn và hạn 
chế, mục tiêu của việc xác định các ràng buộc lại thiên về hướng dẫn sử dụng phù hợp 
lớp hoặc thuộc tính đó hơn. 

Các ràng buộc có thể được xác định trong mô hình RIM, D-MIM, R-MIM hoặc 
mô tả bản tin theo thứ bậc (HMD). Nếu ràng buộc đã được xác định trong mô hình 
RIM, ràng buộc đó được xem là phù hợp dành cho một thuộc tính trong toàn bộ các 
bản tin có chứa thuộc tính đó. Nếu được xác định trong D-MIM hoặc R-MIM, thì ràng 
buộc đó là của riêng tất cả các bản tin phát sinh từ D-MIM hoặc R-MIM đó. Các ràng 
buộc cũng có thể được xác định trong HMD và khi đó chúng là các ràng buộc riêng 
của một bộ các cấu trúc bản tin cụ thể. Các ràng buộc được xác định trong một tầng 
cao hơn (ví dụ, RIM) có thể được ràng buộc thêm trong các tầng thấp hơn (ví dụ, D-
MIM hay R-MIM). Tuy nhiên, ràng buộc cấp dưới phải tuân theo ràng buộc ở cấp cao 
hơn. Các ràng buộc ở cấp cao hơn không thể được tháo bỏ ở một tầng thấp hơn. (Các 
ràng buộc sẽ được bàn luận chi tiết hơn trong phần quy chuẩn của tài liệu Tinh chỉnh, 
Ràng buộc và Địa phương hóa). 

2.2.6 Tập tính động: Trạng thái và quá trình chuyển đổi 

Khía cạnh hành vi của một lớp được định nghĩa trong sơ đồ trạng thái liên kết 
với lớp đó trong mô hình thông tin. Các sơ đồ trạng thái, biểu diễn toàn bộ các trạng 
thái có thể có của một lớp, được xây dựng cho các lớp là chủ thể trung tâm của một 
tương tác. Các lớp này được gọi là các lớp chủ thể. Các tương tác đôi khi được thúc 



đẩy bởi những thay đổi trong trạng thái của một lớp chủ thể. Ví dụ, Hành động có thể 
được định danh như một lớp chủ thể. Miền từ vựng của Hành động.trạng thái_cd khai 
báo các trạng thái đã được định nghĩa của Hành động đó. Các trạng thái này bao gồm 
Đang hoạt động, Đã tạm hoãn, Đã bị hủy, Đã hoàn thành, và Đã bị hủy bỏ. Một sơ đồ 
trạng thái mô tả các trạng thái được phép có của lớp bằng các hộp có nhãn là tên của 
trạng thái. Sự thay đổi về trạng thái được gọi là quá trình chuyển đổi trạng thái và 
được mô tả trong sơ đồ bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng chuyển đổi. Ví dụ 
về quá trình chuyển đổi trạng thái là sự thay đổi trạng thái của một Hành động từ trạng 
thái Đang hoạt động sang Đã hoàn thành. Sự thay đổi về trạng thái (chuyển đổi trạng 
thái) được liên kết với một sự kiện kích hoạt đã gây ra quá trình chuyển đổi đó. Sự 
kiện kích hoạt trong ví dụ này có thể là việc hoàn thành yêu cầu. Yêu cầu là một kiểu 
đặc biệt của Hành động. Quá trình chuyển đổi từ một yêu cầu Đang hoạt động sang 
một Yêu cầu đã hoành thành được kích hoạt bởi sự hoàn thành Yêu cầu. Sơ đồ trạng 
thái mô tả các trạng thái, sự kiện kích hoạt, và quá trình chuyển đổi trạng thái đang 
được quan tâm. 

 

2.3 Từ vựng 

Trong HL7, miền từ vựng là một tập hợp toàn bộ các khái niệm có thể coi là các 
giá trị hợp lệ trong một thực thể của một trường hay thuộc tính được mã hóa. Ví dụ, 
lớp chủ thể là vật sống có một thuộc tính được mã hóa gọi là giới tính_theo quản 
lý_cd. Nếu thuộc tính giới tính_theo quản lý_cd trở thành một phần của một HMD, và 
một thực thể bản tin sau đó được tạo ra như một phần của giao diện được triển khai, thì 
ta sẽ mong đợi là thuộc tính giới tính-theo quản lý_cd đó chuyển tải giá trị nam hoặc 



nữ. Trong ví dụ này, nam và nữ là các khái niệm và có nhiều kiểu mã hóa có chứa các 
khái niệm cho nam và nữ. 

Điều quan trọng cần lưu ý là một miền từ vựng chứa một tập hợp các khái niệm, 
chứ không phải tập hợp các từ hay mã. Trong các hệ thống triển khai khác của một 
giao diện, khái niệm đó có thể được biểu diễn bằng các hệ thống mã hóa khác. Do đó, 
mỗi khái niệm trong một miền từ vựng có quan hệ một-nhiều với các mã có thể được 
sử dụng để biểu diễn cho khái niệm đó trong một thực thể bản tin. 

Ý nghĩa chung của hệ thống mã hóa là một kiểu biểu diễn khái niệm (thường) 
bằng cách dùng các định danh khái niệm ngắn gọn để chỉ khái niệm là thành phần của 
hệ thống. Một kiểu mã hóa xác định một tập hợp các mã khái niệm duy nhất. 

2.3.1 Các lĩnh vực của từ vựng và thuộc tính RIM 

Mỗi thuộc tính được mã hóa trong mô hình RIM (tức là, với kiểu dữ liệu là CD, 
CE, CR, CS hoặc CV) và sẽ được liên kết với một và chỉ một miền từ vựng. Ví dụ 
miền từ vựng cho giới tính_theo quản lý_cd là Giới tính theo quản lý hành chính. Một 
số miền từ vựng được liên kết với nhiều thuộc tính RIM. Ví dụ, miền từ vựng Số 
lượng vật lý được liên kết với cả thuộc tính chế độ ăn_lượng_carbonhydrate và chế độ 
ăn_lượng_năng lượng. Bảng miền từ vựng có thể là một bảng do HL7 định nghĩa, một 
kiểu mã hóa bên ngoài được HL7 công nhận (ví dụ LOINC, SNOMED) hoặc một sự 
kết hợp của chúng. Nó có thể chứa các mã do địa phương định nghĩa. 

Các bảng miền từ vựng do HL7 định nghĩa đã được phát triển cho các thuộc 
tính của lớp được mã hóa được lưu trong kho của HL7. Một số hình ảnh in được đã 
được trích ra để lập danh sách các miền từ vựng của HL7. Các hình ảnh này được trình 
bày theo dạng bảng và bao gồm danh sách các Giá trị miền từ vựng của HL7 và các 
Bảng miền của HL7 cùng danh sách Các thuộc tính được mã hóa. Các miền từ vựng 
bên ngoài được HL7 công nhận và được mô tả trong danh sách Các miền bên ngoài. 
Đường liên kết giữa các bảng này và các thuộc tính trong RIM cũng được cung cấp. 

• Bảng Các giá trị miền từ vựng của HL7 bao gồm các mã ghi nhớ, các định 
danh khái niệm, tên hiển thị, định nghĩa/mô tả cho mỗi giá trị. Bảng này cũng 
biểu diễn các quan hệ thứ bậc tồn tại giữa các giá trị trong mỗi bảng miền. 

• Các bảng miền của HL7 và bảng Các thuộc tính được mã hóa kể tên các thuộc 
tính được mã hóa trong RIM được hỗ trợ bởi miền từ vựng đó. 

• Bảng Các miền bên ngoài bao gồm các Định danh khái niệm, Biểu thức định 
nghĩa, Viết tắt của hệ thống mã hóa, Mô tả, và đường liên kết đến nguồn của 
mỗi bảng. 



2.3.2 Các hạn định lĩnh vực của từ vựng 

Các trường được mã hóa chứa hai loại thông tin liên quan đến Miền từ vựng: 
tên miền từ vựng và Từ hạn định về khả năng mở rộng. Từ hạn định về khả năng mở 
mở rộng có hai giá trị có thể có: CNE (mã hóa không có mở rộng) và CWE (mã hóa có 
mở rộng). 

Tên miền từ vựng và từ hạn định về khả năng mở rộng liên quan của mỗi thuộc 
tính được mã hóa trong RIM được xác định trong phần thuyết minh của RIM. Đặc tả 
này được trình bày trong dòng đầu tiên của phần mô tả về một thuộc tính lớp của RIM 
được mã hóa. Thông tin được định danh như trong ví dụ sau từ Đối tượng.lớp_cd: 

Miền: “Lớp đối tượng” (CWE) 

Có một đường liên kết giữa tên Miền từ vựng (Lớp đối tượng) và mục nhập của 
nó trong bảng Các giá trị của miền từ vựng HL7. Với các miền chưa được phát triển, 
tên miền đã được gán nhưng bảng không chứa giá trị nào. 

Giá trị CWE của từ hạn định về Khả năng mở rộng có nghĩa là bộ mã có thể 
được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu triển khai tại địa phương. Khi một thuộc tính 
được mã hóa được gửi đi trong bản tin, các khái miệm của địa phương hoặc văn bản tự 
do có thể được gửi đi thay cho một mã tiêu chuẩn nếu khái niệm mong muốn không 
được biểu diễn trong miền từ vựng tiêu chuẩn. 

Giá trị CNE của từ hạn định về khả năng mở rộng có nghĩa là bộ mã đã được cố 
định và không thể mở rộng. Một khái niệm từ miền đã xác định phải được gửi đi trong 
giá trị của trường được mã hóa trong bản tin. Nếu trường dữ liệu không thể nhận giá trị 
từ các khái niệm có trong miền đã xác định, thì không thể đặt trường dữ liệu đó trong 
bản tin. Nếu một trường dữ liệu có kiểu dữ liệu CNE là bắt buộc trong bản tin, nhưng 
trường dữ liệu này không thể nhận các giá trị từ các khái niệm có sẵn trong miền xác 
định, thì không thể tạo ra một bản tin hợp lệ. 

Từ hạn định Lãnh thổ cho phép miền của một thuộc tính mã hóa được chuyên 
biệt hóa theo môi trường địa lý, tổ chức, hoặc chính trị mà trong đó tiêu chuẩn HL7 
đang được sử dụng. Ví dụ, từ hạn định lãnh thổ sẽ cho phép miền Giới tính có một bộ 
giá trị hơi khác khi sử dụng trong bản tin HL7 tại Nhật so với miền Giới tính dùng 
trong bản tin HL7 tại Hoa Kỳ. 

Tất cả các từ hạn định miền đều phải nhận giá trị trong miền Từ hạn định miền 
từ vựng. 

2.3.3 Sử dụng các ràng buộc của từ vựng 

Các ràng buộc được áp dụng cho các lớp của RIM và các thuộc tính RIM được 
mã hóa của chúng bằng cách chọn các giá trị phù hợp từ các miền từ vựng của các 
thuộc tính đó. 



Đặc tả miền từ vựng trong mô hình RIM luôn tham chiếu đến một miền từ vựng 
hoàn chỉnh. Nghĩa là, tại cấp độ RIM, không có chuyên biệt hóa nào dựa trên khía 
cạnh sử dụng hay dựa trên ngữ cảnh và nhu cầu của một bản tin cụ thể. Do các thuộc 
tính của RIM được chuyên biệt hóa để phù hợp với một ngữ cảnh bản tin cụ thể, miền 
của thuộc tính có thể được giảm bớt (ràng buộc) để phản ánh sự chuyên biệt hóa. 

Một miền đã được ràng buộc cho một Lãnh thổ và hệ thống mã hóa cụ thể được 
gọi là một bộ giá trị. Một ràng buộc về miền từ vựng có thể được áp dụng cho bất kỳ 
cấp độ nào bên dưới RIM, và là một biểu thức trình bày cách phát sinh bộ giá trị từ 
miền xác định trong RIM. Một ràng buộc miền từ vựng trong các mô hình R-MIM, D-
MIM, v.v. chứa tên của bộ giá trị và danh sách các từ hạn định miền của nó. Các biểu 
thức ràng buộc miền chỉ được chứa trong Bảng Định nghĩa Bộ giá trị. 

Nguyên tắc chung để tạo các ràng buộc miền từ vựng là một miền có thể được 
giảm bớt về phạm vi khi được chuyên biệt hóa cho một mục đích sử dụng cụ thể, 
nhưng phạm vi ngữ nghĩa của nó không thể được mở rộng. Việc áp dụng nguyên tắc 
chung dẫn đến các nguyên tắc cụ thể như sau. 

• Miền từ vựng của một phần tử (thành phần dữ liệu) hay thuộc tính mã hóa 
dùng tại bất kỳ cấp độ chuyên biệt hóa nào bên dưới mô hình RIM phải là một 
tập con của miền từ vựng được xác định cho thuộc tính đó trong RIM. Cần lưu 
ý rằng các thuộc tính có khả năng mở rộng có kiểu dữ liệu CWE, thì các mã 
địa phương là các mở rộng miền được phép thực hiện, nhưng chúng không 
được dự định sử dụng cho việc mở rộng phạm vi ngữ nghĩa của thuộc tính. 

• Một khi giá trị từ hạn định về khả năng mở rộng là CNE đã được sử dụng tại 
bất kỳ cấp độ nào của chuyên biệt hóa miền thuộc tính (RIM, D-MIM, R-
MIM, CMET, HMD, v.v.), thì từ hạn định CNE phải được duy trì tại bất kỳ 
ràng buộc miền nào sau đó. Ví dụ, nếu một thuộc tính mã hóa có từ hạn định 
theo kiểu dữ liệu CNE trong mô hình RIM, bất kỳ D-MIM, R-MIM, CMET, 
HMD, v.v. nào cũng phải có một từ hạn định CNE liên kết với miền của thuộc 
tính đó. Nếu miền từ vựng trong RIM có giá trị từ hạn định về Khả năng mở 
rộng có kiểu dữ liệu CWE (mã hóa có mở rộng), thì ràng buộc miền sau đó 
của thuộc tính đó có thể có từ hạn định là kiểu dữ liệu CNE hoặc CWE. 

2.4 Đặc tả kỹ thuật công nghệ triển khai 

Đặc tả công nghệ triển khai, hay ITS, xác định cách thức biểu diễn các đối 
tượng trong mô hình RIM để truyền tải trong bản tin. Đặc tả kỹ thuật công nghệ triển 
khai bao phủ ISO tầng thứ 6 và 5. HL7 đã áp dụng XML vào ITS và được bỏ phiếu 
thông qua lần đầu tiên. Phần văn bản của Tài liệu hướng dẫn sẽ tóm tắt về XML ITS. 
Một ITS là một mô hình UML mới được phát triển và là một phần nội dung của phiên 
bỏ phiếu thông qua hiện tại. 



HL7 định nghĩa các bản tin tại tầng trừu tượng. Tầng số “7” trong HL7 tượng 
trưng cho tầng Ứng dụng của mô hình trao đổi thông tin ISO – ISO tầng 7. Tầng này 
nhấn mạnh vào nội dung ngữ nghĩa của bản tin, chứ không phải là phương thức biểu 
diễn chúng, hay cách thức mã hóa các dạng thức biểu diễn để truyền tải. 

Mô hình bản tin trừu tượng của HL7 Phiên bản 2 có các khái niệm về phân 
đoạn bản tin và trường dữ liệu. Mô hình bản tin xác định một kiểu mã hóa cụ thể để 
biểu diễn các thực thể của bản tin trừu tượng – mà được gọi là “mã hóa theo vạch 
đứng”. Thông tin từ miền Y tế (ngữ nghĩa tầng 7) được biểu diễn trong Phiên bản 2 
như các phân đoạn bản tin, trường dữ liệu và được biểu diễn dưới dạng các ký tự 
ASCII với rất nhiều vạch đứng. Thống nhất với cách tiếp cận này, cách mã hóa XML 
mới của phiên bản V2 cũng hầu như là sự thay thế trực tiếp cho cách mã hóa dùng 
vạch đứng. 

Mô hình bản tin trừu tượng của Phiên bản 3 được xây dựng dựa trên mô hình 
RIM. Các bản tin của tiêu chuẩn HL7 phiên bản V3 có thể được xem như là sự trao đổi 
các đồ hình của các đối tượng RIM từ hệ thống gửi sang hệ thống nhận. ITS có thể 
biểu diễn các bản tin này một cách tốt nhất nhờ có các dạng biểu diễn phù hợp cho các 
đối tượng, thuộc tính và Kiểu dữ liệu. 

Tiêu chuẩn XML được công bố xác định định dạng cho các bản tin HL7. Tiêu 
chuẩn XML xác định cách thức biểu diễn các tài liệu XML dưới dạng chuỗi các byte 8 
bit và cách thức các nhãn mở đầu và kết thúc phải trùng khớp. Điều này tương ứng với 
ISO tầng thứ 5. Mô hình Đối tượng Tài liệu XML xác định cây phân tích trừu tượng 
của các tài liệu XML và tương ứng với ISO tầng 6.  

ITS cần cung cấp cách mã hóa cho tất cả các kiểu thành phần được định nghĩa 
trong một bản tin HL7. Lược đồ XML đã được chọn là biện pháp tốt nhất và được 
khuyến nghị trong gia đình tiêu chuẩn XML để đạt được điều này. Các lược đồ xác 
định điều gì được chấp nhận trong một tài liệu XML thông qua các ràng buộc đã được 
định nghĩa. Lược đồ cho bản tin HL7 có thể được sử dụng bởi các công cụ XML tiêu 
chuẩn để xác định xem một bản tin HL7 cụ thể có hợp lệ và tuân thủ theo lược đồ cụ 
thể đó hay không. Phần mở rộng nhất của định nghĩa ITS là về các kiểu dữ liệu, trong 
đó các mảnh lược đồ cụ thể đã được định nghĩa cho toàn bộ 42 Kiểu dữ liệu mà HL7 
hỗ trợ. Các lĩnh vực khác cần được hỗ trợ trong ITS là: 

• Tên lớp 

• Quan hệ liên quan giữa các lớp 

• Tên các thuộc tính 

Trong một hệ thống triển khai lược đồ, có một số vấn đề thực tế khác cần xem 
xét: 



• Một thư mục con của các mảnh lược đồ cho các lớp của mô hình RIM có 
nghĩa là các lớp liên quan có thể được tham chiếu dễ dàng trong một lược đồ 
bản tin cụ thể 

• Tương tự, một thư mục con của các Kiểu dữ liệu có nghĩa là có thể dễ dàng 
bao gồm các mảnh lược đồ này. 

• Một thư mục con của từ vựng đã được định nghĩa đầy đủ bởi tổ chức HL7 cho 
phép toàn bộ các miền có thể được đưa vào làm một phần của một thư mục 
con lược đồ cấp dưới. 

Một tài liệu về Cấu trúc XML định nghĩa cách ITS sử dụng XML. 

Toàn bộ hoạt động của lược đồ HL7 được định nghĩa ở trong một trường không 
gian tên XML duy nhất. Mặc dù các phương án khác cũng đã được xem xét, một 
không gian tên duy nhất được cân nhắc là sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất. 

Bộ các thực thể XML tuân thủ của mỗi kiểu bản tin được mô tả trong một mô 
hình HMD đều có một cấu trúc với các phần tử tương ứng với các bản sao của các lớp, 
và cả phần tử lẫn thuộc tính đều tương ứng với các thuộc tính bản sao của lớp. Các 
thuộc tính cấu trúc bản sao HL7 của lớp được biểu diễn như các thuộc tính XML, tất 
cả các thuộc tính HL7 khác được biểu diễn dưới dạng các phần tử con trong thực thể 
XML. Tên của các quan hệ liên quan xác định tên của phần tử biểu diễn bản sao của 
lớp. 

Một số định nghĩa Kiểu bản tin có tham chiếu đến CMETs. Đặc tả này mô tả 
phương thức CMET nhúng được mã hóa trong một thực thể bản tin.  

Các tài liệu CDA đều được phát sinh từ một kiểu bản tin duy nhất, tuy nhiên để 
mã hóa một bản tin HL7, chúng ta cần nhiều thông tin hơn. 

Các cách đóng gói được định nghĩa để cung cấp thông tin chung bổ sung cho cả 
việc truyền gửi bản tin (Đóng gói truyền gửi) và diễn dịch ngữ nghĩa (Đóng gói hoạt 
động có kiểm soát). Một Tương tác HL7 định nghĩa một bản tin hoàn chỉnh bao gồm 
Kiểu bản tin và Đóng gói truyền tải cũng như Đóng gói Hoạt động kiểm soát liên 
quan. Đặc tả kỹ thuật này mô tả phương thức biểu diễn các đóng gói trong một Thực 
thể bản tin XML. 

Mỗi thuộc tính HL7 có một Kiểu dữ liệu liên quan với nó. Dạng triển khai 
XML của các kiểu dữ liệu này được mô tả trong một tài liệu được bỏ phiếu riêng – tài 
liệu các kiểu dữ liệu XML ITS. 

Các bước dùng ITS để gửi đối tượng thông tin từ cơ sở dữ liệu của hệ thống gửi 
sang cơ sở dữ liệu của hệ thống nhận được biểu diễn trong sơ đồ bên dưới và được mô 
tả như sau: 



1. Ứng dụng gửi (“hệ thống gửi”) lưu thông tin theo định dạng cơ sở dữ liệu của 
chính nó. 

2. Hệ thống gửi biểu diễn logic thông tin này dưới dạng một đồ hình các đối tượng 
RIM 

3. Dùng dạng bản tin được định nghĩa trong HMD và thuật toán được xác định 
trong ITS, hệ thống gửi biểu diễn các đối tượng RIM như một tài liệu XML, ví 
dụ bằng cách dựng một cây DOM. 

4. Hệ thống gửi xếp theo thứ tự cây DOM, tạo ra một Nội dung miền XML. 
5. Hệ thống gửi truyền tải Nội dung miền đến ứng dụng tiếp nhận (“hệ thống tiếp 

nhận”) qua TCP/IP, EMAIL, hoặc một tầng vận chuyển bản tin khác 
6. Hệ thống tiếp nhận sau đó tháo dỡ Nội dung miền HL7 từ tầng vận chuyển 
7. Hệ thống tiếp nhận tháo bỏ (các) bao gói bản tin phiên bản V3 và phân tích Nội 

dung miền đã mã hóa dùng một bộ phân tích lập sẵn để tạo ra cây DOM 
8. Hệ thống tiếp nhận sau đó diễn giải cây DOM bằng cách “đảo ngược” lại so 

khớp ITS, và có thể bằng cách lập một đồ hình RIM của các đối tượng nhận 
được 

9. Cuối cùng, hệ thống tiếp nhận lưu dữ liệu trong định dạng cơ sở dữ liệu của 
chính nó. 

 

2.5 Các loại dữ liệu 

Các kiểu dữ liệu là các khối xây dựng cơ bản của các thuộc tính. Chúng xác 
định định dạng cấu trúc của dữ liệu được mang trong thuộc tính và ảnh hưởng đến bộ 



giá trị được phép nhận của thuộc tính. Một số kiểu dữ liệu có rất ít nội dung ngữ nghĩa 
bên trong và ngữ cảnh ngữ nghĩa của kiểu dữ liệu đó được mang bởi thuộc tính tương 
ứng với nó. Tuy nhiên, HL7 cũng định nghĩa cả những kiểu dữ liệu rất rộng như 
PNMP, Thành phần tên người, cung cấp tất cả các cấu trúc và ngữ nghĩa để hỗ trợ tên 
người. Mọi thuộc tính trong mô hình RIM đều được liên kết với một và chỉ một kiểu 
dữ liệu, và mỗi kiểu dữ liệu được liên kết với 0 hoặc nhiều thuộc tính. 

Kiểu dữ liệu được bàn luận trong hai bộ tài liệu cấu thành Tiêu chuẩn phiên bản 
V3. Tài liệu Các kiểu dữ liệu, bản tin đầy đủ, cung cấp các định nghĩa chính thống, 
chặt chẽ của các kiểu dữ liệu trong Phiên bản V3 và được dự định dùng cho các cá 
nhân muốn tìm hiểu chi tiết các kiểu dữ liệu. Một phần bàn luận ít chính thống hơn về 
các kiểu dữ liệu được trình bày trong Đặc tả công nghệ triển khai (ITS) dành cho 
XML. Dự kiến rằng một ITS cụ thể có thể không triển khai toàn bộ mọi thứ được định 
nghĩa trong đặc tả Các kiểu dữ liệu. XML ITS không phải là ngoại lệ, tuy nhiên, đặc tả 
các kiểu dữ liệu được khuyến nghị là nơi tốt nhất để hầu hết người đọc của HL7 có thể 
xem xét các Kiểu dữ liệu được hỗ trợ và cách thức triển khai chúng. Bảng dưới đây 
phân nhóm các Kiểu dữ liệu. 

Phân 
nhóm các 
kiểu dữ 
liệu 

Giải thích Ví dụ về các 
kiểu dữ liệu 

Các kiểu 
dữ liệu cơ 
bản 

Nhóm này mô tả 31 trong tổng số 42 kiểu dữ 
liệu được HL7 định nghĩa 

Văn bản, Mã, 
Định danh, 
Tên, Địa chỉ, 
Số lượng 

Tập hợp 
chung 

Là các kiểu dữ liệu có thể bao gồm nhiều giá 
trị. Chúng không phải là các kiểu dữ liệu hoàn 
chỉnh vì bất kỳ tập hợp nào cũng sẽ có một 
Kiểu dữ liệu liên kết từ một trong các nhóm 
Kiểu dữ liệu được liệt kê trong bảng này 

Chuỗi, TÚI và 
BỘ 

Mở rộng 
các kiểu 
chung 

Khả năng mở rộng Các kiểu dữ liệu sẵn có 
thông qua một ngôn ngữ mở rộng chính thống 

Hiện không 
được hỗ trợ 
trong XML ITS 

Đặc tả 
thời gian Tất cả các yêu cầu về định thời gian IVL, Khoảng 

thời gian 
 

Một khả năng chính liên quan đến Các kiểu dữ liệu là khả năng tinh chỉnh một 
Kiểu dữ liệu cụ thể thành một dạng đơn giản hơn. Ví dụ, Kiểu dữ liệu được mã hóa 
CV có thể được giới hạn lại thành kiểu dữ liệu CS, chỉ hỗ trợ một Mã và một Tên hiển 
thị. XML ITS biểu diễn các tinh chỉnh này bằng cách luôn chỉ ra khi nào một Kiểu dữ 



liệu đơn giản hơn là một giới hạn của Kiểu phức tạp hơn. Trong công cụ Visio, đầu 
tiên công cụ đó có thể đưa ra một Kiểu dữ liệu phức tạp hơn đã được định nghĩa cho 
Thuộc tính, nhưng sau đó lại giới thiệu khả năng lựa chọn bất kỳ phương án giới hạn 
nào, khiến cho chúng ta có thể dễ dàng chọn một Kiểu dữ liệu đơn giản hơn phù hợp 
trong một tình huống cụ thể. 

Một vấn đề riêng trong khi diễn giải đặc tả các kiểu dữ liệu đã xuất hiện trong 
kiểu dữ liệu SET (BỘ). Đặc tả định nghĩa SET<1..1> như là một thực thể đơn lẻ của 
thuộc tính thay vì một SET đơn lẻ, tuy nhiên điều này thường hay bị diễn giải nhầm. 

2.6 Các loại phần tử của bản tin phổ biến 

CMET (các kiểu phần tử bản tin phổ biến) là một sản phẩm được tạo ra bởi một 
ủy ban cụ thể để biểu diễn một khái niệm phổ biến, hữu ích, và có thể tái sử dụng. 
Chúng thường được “tiêu dùng”, hay sử dụng bởi cả ủy ban tạo ra chúng và các ủy ban 
khác. Dự kiến, chúng được dùng chung trong các bản tin được tạo ra bởi tất cả các ủy 
ban, chúng được đề xuất, rà soát và duy trì bởi tổ công tác CMET thuộc ủy ban MnM. 
Tổ công tác CMET hòa hợp và quản lý tất cả các CMET. 

Một CMET có thể được hình dung như một mảnh kiểu bản tin mà được tái sử 
dụng bởi tất cả các kiểu bản tin. Bất kỳ kiểu bản tin nào, bao gồm cả các CMET khác, 
cũng có thể tham chiếu đến một CMET. Ví dụ, nhiều ủy ban có thể yêu cầu sử dụng 
một khái niệm chung, là một người trong vai trò là bệnh nhân. Có thể định nghĩa một 
CMET để biểu thị khái niệm này như một kiểu bản tin sao chép vai trò được đóng bởi 
một cá nhân, với tất cả các thuộc tính phù hợp. Sau đó, CMET này được sử dụng để 
biểu diễn đồng bộ khái niệm đó cho tất cả các ủy ban quan tâm. 

CMET được phát sinh từ một mô hình D-MIM duy nhất, được xác định bởi ủy 
ban tạo ra nó. Nội dung của nó là một tập con trực tiếp của các bản sao lớp và các 
thuộc tính xác định trong D-MIM đó, và không bao gồm nội dung từ các D-MIM khác 
(không có tính chất “bắc cầu” qua các D-MIM) 

2.6.1 Phân nhóm ngữ nghĩa 

Tất cả các CMET đều có thể được phân loại theo hai trục: Thuộc tính và Khả 
năng lựa chọn giữa Tổng quát – Chuyên biệt. Ngữ nghĩa dự kiến của một CMET có 
thể được xác định bằng cách xem xét CMET như một quan điểm trong lĩnh vực này. 
Khả năng lựa chọn thường tương ứng với một tầng đặc tả HMD, và Thuộc tính tương 
ứng với đặc tả kiểu bản tin trong HMD. 

Trục thuộc tính tương ứng với kiểu bản tin của CMET, và luôn chứa ít nhất ba 
biến thể: 

Trục 1: Thuộc tính 



1. Phổ biến – biến thể này bao gồm toàn bộ các thuộc tính và quan hệ liên quan 
hiện diện trong R-MIM. Bất kỳ thuộc tính và/hoặc quan hệ nào không bắt buộc 
và không được yêu cầu có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện, vì đã được cho 
phép trong các ràng buộc về tập hợp các phần tử. 

2. Chi tiết – biến thể này là một tập con phù hợp của biến thể phổ biến, và cung 
cấp một biến thể được đặt tên có thể giới hạn biến thể phổ biến. Bất kỳ thuộc 
tính và/hoặc quan hệ không bắt buộc và không được yêu cầu nào có thể xuất 
hiện hoặc không xuất hiện, vì đã được cho phép trong các ràng buộc về tập hợp 
các phần tử.  

3. Được xác định – biến thể này là một tập con phù hợp của biến thể phổ biến và 
biến thể chi tiết. Các thuộc tính và quan hệ bắt buộc và được yêu cầu mới xuất 
hiện. Các biến thể khác không thay thế được khi vận hành chương trình. 

Các biến thể khác là tập con phù hợp của biến thể phổ biến có thể được định 
nghĩa và xác định dọc theo trục này. Các biến thế này thắt chặt các ràng buộc trên một 
hoặc nhiều thuộc tính/quan hệ của biến thể phổ quát, và các biển thể này sẽ thuộc đâu 
đó giữa biến thể chi tiết và biến thể được xác định. 

Trục Tổng quát-Chuyên biệt xác định các thứ bậc tổng quát – chuyên biệt hóa 
được cho phép trong kiểu bản tin. Nó tương ứng với các biến thể ở tầng HMD. Luôn 
có ít nhất một biến thể là biến thể tổng quát đầy đủ. Các biến thể khác có thể xuất hiện 
hoặc không xuất hiện. 

Trục 2: Lựa chọn tổng quát hóa – chuyên biệt hóa 

1. Tổng quát – biến thể này chứa tất cả các chuyên biệt hóa được cho phép của bất 
kỳ trật tự thứ bậc tổng quát hóa-chuyên biệt hóa nào được biểu diễn trong R-
MIM. Biến thể này chỉ được sử dụng khi người thiết kế R-MIM mong muốn bất 
kỳ chuyên biệt hóa được liệt kê nào cũng có thể được xác định trong lúc vận 
hành chương trình. 

2. Cụ thể – Các biến thể này giới hạn cụ thể các chuyên biệt hóa có trong một kiểu 
bản tin ở (các) chuyên biệt hóa đã được chỉ định. Biến thể này được sử dụng khi 
người thiết kế bản tin muốn giới hạn các lựa chọn về kiểu bản tin có sẵn trong 
lúc vận hành chương trình. 
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Thuộc tính

Hoàn toàn
Tổng quát

Cụ thể 
một phần

Cụ thể

Cụ thể 
hơn

Phổ biến (Chi tiết) Đã định danh

Cụ thể 
hơn

Nhiều thuộc tính hơn, 
ít ràng buộc, định 

nghĩa bản tin vận hành 
nhiều hơn

Được 
phân công

Được chi 
tiết, được 
phân công

Được định danh, 
được phân công

Nhà cung cấp 
được chi tiết, 

được phân công

Tổ chức/Người được phân 
công có thể liên lạc được

Ví dụ CMET về vai trò của 
một thực thể được giao việc

Định danh được 
người được phân 

công 

Người được 
phân công có thể 

liên lạc được

Chi tiết 
Người được 
phân công

Ít thuộc tính hơn, 
nhiều ràng buộc hơn, 
định nghĩa nhiều bản 

tin thiết kế hơn

 

2.6.2 Định nghĩa và cách sử dụng CMET 

CMET được dự định dùng để biểu diễn một cấu trúc phổ biến, và có thể tái sử 
dụng. Tuy nhiên, CMET phải là một cơ chế đơn giản hóa một sơ đồ D-MIM hoặc R-
MIM. Điều này có nghĩa là CMET nên được biểu diễn đưới dạng sơ đồ thực thể đã 
được mở rộng đầy đủ trong mô hình D-MIM mà nó được định nghĩa. Một điểm đầu 
vào sẽ được gắn với sơ đồ này để chỉ ra lớp gốc của CMET. 

Điều hàm chỉ ở đây là CMET chỉ chuyển tải thông tin tham chiếu, và không 
được dự định dùng để chứa thông tin cập nhật trong một bản tin. Nói một cách đơn 
giản, CMET nên được sử dụng để giúp nhận diện lớp đầu mối là mục tiêu của một 
thao tác cập nhật. Bản thân CMET không chứa các giá trị cập nhật. 

Điểm đầu vào 

Điểm đầu vào của một CMET xác định điểm duy nhất mà từ đó CMET được 
“gắn kết” với bản tin chứa nó hoặc tham chiếu đến nó. Điểm đầu vào được nhận biết 
trực quan theo cùng cách như các điểm đầu vào khác trong sơ đồ D-MIM. Điểm đầu 
vào xác định lớp của RIM mà từ đó HMD cho phép CMET được khởi đầu, và được 



gọi là lớp gốc. Khi CMET được sử dụng, định danh điểm đầu vào sẽ được chèn vào 
bản tin tại điểm đó.  

Kiểu 

Kiểu của CMET là kiểu lớp của lớp gốc, cùng với bất kỳ thuộc tính bên ngoài 
nào liên quan, ví dụ như mã_lớp. Hiện nay, CMET thuộc các kiểu như Hoạt động, Vai 
trò, và Đối tượng. Với mỗi kiểu trong đó, kiểu của CMET cũng lần lượt là các kiểu 
Hoạt động, Vai trò hoặc Đối tượng. 

Kiểu vai trò 

Nếu CMET thuộc kiểu Vai trò, nó có thể “Tham gia”, “Đóng vai hoặc tham 
gia”, hoặc “Xác định phạm vi hoặc Tham gia”. Điều này có nghĩa là một CMET thuộc 
kiểu lớp Vai trò có thể được sử dụng như mục tiêu của một Sự tham gia, mục tiêu của 
một Đối tượng đóng vai hoặc sự tham gia, hoặc mục tiêu của một Đối tượng xác định 
phạm vi hoặc sự Tham gia. Cần lưu ý là nó vẫn có thể chỉ có một điểm đầu vào duy 
nhất, nó không thể cùng một lúc là mục tiêu của cả Sự tham gia và một Đối tượng 
đóng vai; nó chỉ có thể là mục tiêu của một trong hai. 

Điểm đầu ra 

CMET không chứa bất kỳ điểm đầu ra nào. Điều này có nghĩa là CMET phải là 
cấu trúc “đầu cuối” trong một kiểu bản tin, nghĩa là, ta không thể rời khỏi CMET và 
tiếp tục đi tiếp các phần khác của R-MIM để phát sinh ra một HMD. 

Hệ thống thứ bậc Tổng quát - Chuyên biệt (Các lựa chọn) 

Một CMET cho khả năng lựa chọn giữa các thực thể hóa của nhiều chuyên biệt 
hóa của một hệ thống thứ bậc “Tổng quát hóa – Chuyên biệt hóa”. Điều này còn được 
gọi là cấu trúc lựa chọn. Các cấu trúc lựa chọn được phân làm hai nhóm: 

• Việc lựa chọn giữa nhiều kiểu lớp trong kiểu bản tin cuối được trì hoãn lại đến 
lúc tạo ra thực thể bản tin. Trong trường hợp này, thực thể bản tin phải cưỡng 
chế việc lựa chọn một phần tử duy nhất. Trong trường hợp này, hệ thống xây 
dựng thực thể bản tin chỉ đơn giản là lựa chọn nội dung bản tin phù hợp lúc 
vận hành chương trình. 

• Việc lựa chọn được cưỡng chế trong mô hình R-MIM hoặc HMD xuống một 
kiểu lớp duy nhất. Khả năng lựa chọn bị loại bỏ khỏi kiểu bản tin cuối cùng, 
và không cho phép hệ thống xây dựng thực thể bản tin đã lựa chọn. Biện pháp 
ràng buộc này được thực hiện do việc chọn lựa các kiểu bản tin CMET phát 
sinh tại thời điểm thiết kế. 



2.6.3 Các kết quả đầu ra của đặc tả công nghệ triển khai 

Phương pháp luận của HL7 tạo ra một HMD và các định nghĩa về kiểu bản tin 
sau đó được triển khai bởi một ITS. Nói chung, một lược đồ định nghĩa kiểu bản tin 
CMET được tạo ra. Lược đồ này sau đó được đưa vào trong lược đồ kiểu bản tin cho 
bất kỳ bản tin nào sử dụng CMET. Theo cách này, do CMET định nghĩa một lược đồ 
cho một kiểu bản tin, nó được sử dụng để tạo ra một mảnh bản tin sau đó được áp 
dụng vào trong các cấu trúc lớn hơn. 

2.6.4 Biểu diễn CMET dạng trực quan và dạng bảng 

CMET thường được mô tả bằng một sơ đồ trực quan, xuống đến tầng HMD, và 
sau đó được đặc tả chính xác bằng một dạng biểu diễn bảng phát sinh, như với các 
kiểu bản tin khác. Các mục sau đây minh họa cách biểu diễn: 

Sơ đồ D-MIM 

CMET được phát sinh bởi quá trình tinh chỉnh lặp lại của một mô hình miền. 
Tầng trên cùng, mô hình miền, được biểu diễn trực quan trong một sơ đồ D-MIM, 
chứa nhiều điểm đầu vào. Mỗi điểm đầu vào được định danh bằng một tên và ID tạo 
tác. Do đó mỗi điểm đầu vào định danh một cơ sở chung, hay lớp gốc của các R-MIM, 
và các HMD. Các R-MIM và HMD có thể phát sinh ra bất kỳ kiểu bản tin nào, bao 
gồm cả các CMET. Tại tầng này, các tạo tác là các sơ đồ thực thể R-MIM, biểu diễn 
các nhóm kiểu bản tin trừu tượng được phát sinh từ sơ đồ D-MIM đó. 

Các điểm đầu vào của CMET xuất hiện trên sơ đồ D-MIM để minh họa tiếp 
điểm của chúng trong mô hình miền. 

 

Các sơ đồ R-MIM 



Một điểm đầu vào đơn lẻ trên một sơ đồ D-MIM có thể tạo ra nhiều sơ đồ R-
MIM. Mỗi sơ đồ R-MIM biểu diễn một nhóm các HMD mô tả bộ các khái niệm có thể 
tái sử dụng cụ thể. 

Sơ đồ HMD 

Mỗi sơ đồ R-MIM lại phát sinh ra một hoặc nhiều sơ đồ HMD, mỗi sơ đồ đó lại 
là một sơ đồ thực thể của một HMD. Các sơ đồ HMD biểu diễn các định danh điểm 
đầu vào tương ứng với HMD được phát sinh, theo kiểu “HDrrhh00”. 

Cần lưu ý rằng sơ đồ CMET R-MIM biểu diễn toàn bộ các ràng buộc cần áp 
dụng cho sơ đồ HMD và kiểu bản tin được phát sinh. Theo khía cạnh này, nó thực sự 
là một sơ đồ thực thể đối tượng của HMD. 

Sơ đồ sau đây biểu diễn hai sơ đồ R-MIM hoặc HMD được phát sinh từ một 
điểm đầu vào chung. Mỗi sơ đồ đã làm được làm giảm từ sơ đồ gốc để đặc tả một chức 
năng cụ thể. Các yếu tố giảm bớt này bao gồm việc bỏ đi các thuộc tính (bên phải) và 
bỏ đi một trong các cặp lựa chọn (cả hai) để tạo ra một CMET cho một tài khoản 
doanh nghiệp hoặc cá nhân. 

Trong sơ đồ đầu tiên: R-Responsible Party (Bên chịu trách nhiệm) là một vai 
trò đại diện với một cá nhân hoặc tổ chức là các đối tượng đóng vai hoặc xác định 
phạm vi. 

 



Trong R-MIM thứ hai, một thiết bị là đối tượng đóng vai. 

 

Tham chiếu CMET 

Khi một CMET được tham chiếu đến, hoặc được sử dụng trong một sơ đồ khác, 
nó được biểu diễn bằng một ký hiệu đặc biệt – một hộp chữ có đường viền là nét gạch 
đứt. Nó chứa tên của CMET, ID tạo tác, mã lớp và mức thuộc tính của nó. Cần lưu ý 
rằng nó cũng được mã hóa bằng màu sắc theo cách thống nhất với lớp gốc. 

Sơ đồ sau biểu diễn một trong những CMET được phát sinh (HMD/MT) được 
sử dụng trong một sơ đồ R-MIM khác. 

 



Biểu diễn HMD dạng bảng 

CMET được mô tả bởi sơ đồ CMET tầng HMD cũng có thể được biểu diễn đầy 
đủ bằng một bảng HMD. Sơ đồ sau đây minh họa một dạng biểu diễn theo định dạng 
bảng mẫu cho COCT_HD950100 ở trên. Cần lưu ý rằng đây chỉ là một phần hình ảnh 
của HMD. 

PRPA_HD101001 
Tạo mới cá nhân 

HMD này định nghĩa bản tin được sử dụng để báo cáo 
về một bản ghi mới đã được tạo ra trong hệ thống đăng 
ký cá nhân 
R_MIM này định nghĩa bản tin được sử dụng để báo 
cáo về một bản ghi mới đã được tạo ra trong hệ thống 
đăng ký cá nhân 
Đã được lấy từ RMIM: PRPA_RM101001 

 

IdentifiedPerson Bản ghi chính trỏ đến cá nhân trong hệ thống đăng ký 
cá nhân 

classCode [1…1] (M) 
Role (CS) {CNE:IDENT, fixed 

value = “IDEN”} 

Thuộc tính có cấu trúc; đây là một thực thể “được định 
danh” 

id [1..*] (M) 
Role (SET<II>) 

Một hoặc nhiều định danh được gán cho cá nhân bởi hệ 
thống đăng ký cá nhân. Lưu ý rằng, đây là thuộc tính 
bắt buộc, nó không có ý nghĩa cho một bản ghi trong hệ 
thống đăng ký cá nhân được định danh mà không có 
định danh. 

addr [0..*] 
Role (BAG<AD>) 

Địa chỉ của cá nhân hiện diện trong hệ thống đăng ký cá 
nhân 

telecom [0..*] 
Role (BAG<TEL>) 

Số điện thoại liên lạc của cá nhân hiện diện trong hệ 
thống đăng ký cá nhân 

 

2.6.5 Ví dụ 

Tham khảo Tài liệu hướng dẫn HL7 Phiên bản V3, mục 2.7 để xem các ví dụ về 
Lược đồ XML cho CMET R_Patient đã xác định. 

2.7 Tinh chỉnh 

Tinh chỉnh là cơ sở của nhiều khía cạnh trong phương pháp phát triển HL7 
Phiên bản 3. Các lĩnh vực chủ chốt đã được đề cập ở đâu đó trong Tài liệu hướng dẫn 
này bao gồm: 

1. Tinh chỉnh sơ đồ RIM dẫn đến D-MIM và R-MIM 



2. Tinh chỉnh sơ đồ R-MIM để phát triển các HMD 

Các ràng buộc là khía cạnh chính thứ ba của việc tinh chỉnh và là một trong 
những chủ đề chính của đặc tả Tinh chỉnh, Ràng buộc và Địa phương hóa. Các ràng 
buộc về hình thức thể hiện chỉnh sửa trạng thái của một mô hình hoặc phần tử bản tin. 
Các phần tử (được định nghĩa có thuộc tính tùy chọn) có thể được chỉnh thành thuộc 
tính bắt buộc hoặc đã được loại bỏ. Các ràng buộc về tập hợp các phần tử làm thay đổi 
số lần tối thiểu hoặc tối đa mà một thuộc tính lớp hoặc một quan hệ có thể xuất hiện. 
Các ràng buộc về kiểu liên quan đến việc dùng một kiểu dữ liệu bị giới hạn hơn thay 
cho kiểu được chỉ định cho thuộc tính. Chỉ có các thay đổi cụ thể đã được xác định 
trong XML ITS hoặc phổ biến hơn, trong đặc tả Các kiểu dữ liệu trừu tương, mới được 
thực hiện. Các công cụ Visio giúp việc này trở nên dễ dàng bằng cách biểu diễn các 
hạn chế có thể thực hiện cho bất kỳ thuộc tính cụ thể nào đang được ràng buộc. Tập 
hợp các ràng buộc trên một bản tin được gọi là bản tóm tắt các ràng buộc. Trong HL7 
phiên bản V3, các bản tóm tắt ràng buộc phải được phát sinh từ một đặc tả bản tin V3 
đã được bỏ phiếu thông qua. Tuân thủ là quá trình trong đó những nhà tài trợ hệ thống 
thông tin như các hãng cung cấp thiết bị thông báo cho tổ chức Người sử dụng về việc 
sản phẩm của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của HL7. Trong các phiên bản tương lai sau 
phiên bản V3, khai báo tuân thủ sẽ phải chỉ rõ đến các vai trò ứng dụng V3 liên quan 
cho mỗi bản tin cụ thể. Đây được gọi là tuân thủ về chức năng. Các tuân thủ về mặt kỹ 
thuật bổ sung phải được trình bày trong mối quan hệ với các bản tin V3 đã được định 
nghĩa và một hoặc nhiều bản tóm lược của bản tin đó. Địa phương hóa là quá trình kết 
hợp cả các ràng buộc và các mở rộng cho các tạo tác (thực thể) sẵn có của V3. Nhiều 
tổ chức có thể tiến hành địa phương hóa, nhưng HL7 đã định nghĩa rõ ràng khi nào thì 
thực hiện được địa phương hóa và trong các điều kiện như thế nào. Tham khảo phần 
Địa phương hóa trong Mục Tinh chỉnh, Ràng buộc và Địa phương hóa. 

2.8 Các ví dụ 

Mục này chứa một ví dụ về bản tin phiên bản V2.4, và dạng biểu diễn phiên bản 
V3 tương đương của bản tin đó dùng XML ITS với các chú thích. Chương này được 
dựa trên XML ITS đã điều chỉnh. Tuy nhiên, cơ chế tạo lược đồ của ITS này vẫn có 
nhiều điểm không ổn định. Do đó ví dụ dưới đây có thể có nhiều điểm không chắc 
chắn do quá trình diễn dịch một ITS có thể đã có sai sót. Ủy ban phát hành sẽ tiếp tục 
chỉnh sửa mục ví dụ này và có thể công bố lại dưới dạng một “phần bản vá” trong quá 
trình bỏ phiếu thông qua. Mục này sẽ lưu ý những điểm có các giả định không chắc 
chắn. Mục này trình bày một bản tin ORU^R01 phiên bản V2.4 cho glucose huyết 
thanh và một thực thể bản tin phiên bản V3 tương đương. Các tài liệu lược đồ không 
được trình bày ở đây. Một số các so khớp quan trọng và các nội dung phát sinh được 
ghi chú trong phần nhận xét của phiên bản V3 XML. 



2.8.1 Bản tin phiên bản V2.4 
 MSH|^~\&|GHH LAB|ELAB-3|GHH OE|BLDG4|200202150930||ORU^R01 
      |CNTRL-3456|P|2.4<cr> 
 PID|||555-44-4444||EVERYWOMAN^EVE^E^^^^L|JONES 
      |196203520|F|||153 FERNWOOD DR.^^STATESVILLE^OH^35292|| 
      (206)3345232|(206)752-121|||| 
      AC555444444||67-A4335^OH^20030520<cr> 
 OBR|1|845439^GHH OE|1045813^GHH LAB|1554-5^GLUCOSE|||200202150730||||||||| 
      555-55-5555^PRIMARY^PATRICIA P^^^^MD^^LEVEL SEVEN HEALTHCARE, 
INC.|||||||||F||||||444-44-4444^HIPPOCRATES^HOWARD H^^^^MD<cr> 
 OBX|1|SN|1554-5^GLUCOSE^POST 12H CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN| 
|^182|mg/dl|70_105|H|||F<cr> 

2.8.2 Phần tử gốc 

Phần tử gốc của thực thể XML chứa thông tin cần thiết để kiểm tra tính hợp lệ 
của nó. Phần tử gốc là Bản tin, được định nghĩa trong lược đồ XML 
MCCI_MT000101.xsd. Phiên bản này của ITS (Lần bỏ phiếu #3) dùng một không 
gian tên Phiên bản 3 duy nhất cho tất cả các thực thể. 

 <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
 <!--Example copyright 2002 by Health Level Seven, Inc. --> 
 <Message xmlns="urn:hl7-org:v3"  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema-instance"  

xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3/MCCI_MT000101      
MCCI_MT000101.xsd"> 

Nội dung phần tử của gốc xác định các ứng dụng của hệ thống gửi và hệ thống 
tiếp nhận, và cả các tổ chức đang trao đổi dữ liệu. Tất cả các ID đều dùng OID làm 
biện pháp để đảm bảo tính duy nhất trên toàn cầu. Để phục vụ mục đích của ví dụ này, 
tất cả các OID đều giống nhau – trong bản tin thật chúng sẽ phải là duy nhất. 

Cần lưu ý rằng phần tử gốc định danh duy nhất định danh tương tác của bản tin, 
trong trường hợp này là POLB_IN004410, nó định danh kiểu bản tin, sự kiện kích 
hoạt, và các vai trò của ứng dụng. 

Ứng dụng và tổ chức tiếp nhận được mô tả trong phần tử executedByRcvApp, 
phần tử executedByRespondToOrg và executedBySendApp định danh cá nhân, ứng 
dụng, và tổ chức gửi. Hệ thống nhận là hệ thống GHH_OE tại Tòa nhà Bldg4. Hệ 
thống gửi là GHH_LAP tại địa điểm E-LAB3. 

Phần tử gốc bao gói tải trọng, là sự kiện kiểm soát bản tin cho bản tin này. Nó 
được chứa trong phần tử has_payload_controlActEvent. 

<id root="2.16.840.1.113883.1122" extension="CNTRL-3456"/> 
 <!-- message ID, [msh.10]  --> 
 <creation_time value="2002-08-16T14:30:35.16-06:00"/> 
 <!-- [msh.7]  --> 
 <version_id>3.0</version_id> 
 <interaction_id root="2.16.840.1.113883"  



       extension="POLB_IN004410"/> 
 <!-- interaction id= Observation Event Complete,  
       Notification  (POLB_IN004410) source=ORU^R01--> 
             Notification  (POLB_IN004410) source=ORU^R01--> 
<!-- [msh.9]  --> 
<processingCode code="P"/> 
<!-- processing code, [msh.11] --> 
<processingModeCode code="I"/> 
<!-- processing ID, [msh.11] --> 
<acceptAckCode code="ER"/> 
<!-- [msh.15]  --> 
<!-- errors only --> 
<applicationAckCode code="ER"/> 
<!-- [msh.16]  --> 
 <communicationFunctionRsp> 
 <!-- presume "respond_to" is a sending contact --> 
 <type_cd code="RSP"/> 
 <telecom use="WP" url="555-555-5555"/> 
 <servedBy> 
 <nm xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Hippocrates</dt:family> 
 <dt:given>Harold</dt:given> 
 <dt:given>H</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC">MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 <telecom use="WP" url="555-555-5555"/> 
 </servedBy> 
 </executedByRespondToOrg> 
 <executedBySendApp> 
 <type_cd code="SND"/> 
 <telecom value="127.127.127.255"/> 
 <servedBy> 
 <!-- sending application, [msh.3] --> 
 <id extension="GHH LAB" root="2.16.840.1.113883.1122"/> 
 <nm use="L"> 
 <given>An Entity Name</given> 
 </nm> 
 <telecom value="555-555-2005" use="H"/> 
 <agencyFor> 
 <!-- sending facility [msh.4]  --> 
 <representedOrganization> 
 <id nullFlavor="OTH"/> 
 </representedOrganization> 
 </agencyFor> 
 <presence> 
 <location> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                   extension="ELAB-3"/> 



 <nm xsi:type="dt:TN">GHH Lab</nm> 
 </location> 
 </presence> 
 </servedBy> 
 </executedBySendApp> 
 <executedByRcvApp> 
 <type_cd code="RCV"/> 
 <telecom value="127.127.127.0"/> 
 <servedBy> 
 <!-- Receiving application, [msh.5] --> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
             extension="GHH OE"/> 
 <nm use="L"> 
 <given>An Entity Name</given> 
 </nm> 
 <telecom value="555-555-2005" use="H"/> 
 <agencyFor> 
 <representedOrganization> 
 <id root="2.16.840.1.113883.19.3.1001"/> 
 <nm xsi:type="TN">GHH Outpatient Clinic</nm> 
 </representedOrganization> 
 </agencyFor> 
 <presence> 
 <location> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                   extension="BLDG4"/> 
 <nm xsi:type="TN">GHH Outpatient Clinic</nm> 
 </location> 
 </presence> 
 </servedBy> 
 </executedByRcvApp> 
 <has_payload_ControlActEvent xsi:type="MCAI_HD700200"> 
       ... 
 </has_payload_ControlActEvent> 
      </Message> 

2.8.3 Hoạt động kiểm soát 

Hoạt động kiểm soát bản tin lại là một bao gói nữa bên ngoài bản tin thực sự. 
Nó có lớp_cd là CEVN, và chỉ báo rằng không cần hồi đáp bản tin. Thành phần xác 
thực nhãn phần tử cho biết người giám sát hay người chịu trách nhiệm về kết quả xét 
nghiệm này, và quan hệ hành động Đích tương tác nối bao gói sự kiện kiểm soát này 
với bản tin đích, thuộc kiểu POLB_MT004401. 

     <has_payload_ControlActEvent xsi:type="MCAI_HD700200"> 
 <!--  Message interaction control event wrapper,  
          substituted by the sender --> 
 <!-- act control event  --> 
 <response_cd code="N"/> 



 <verifier> 
 <participant_COCT_MT090100> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                extension="444-444-4444"/> 
 </participant_COCT_MT090100> 
 </verifier> 
 <interactionTarget xsi:type="POLB_MT004101"> 
          ... 
 </interactionTarget> 
     </has_payload_ControlActEvent> 

2.8.4 Phần thân bản tin 

“Nội dung miền” bắt đầu bằng phần tử gốc của chính nó – Đích tương tác. Các 
phần tử bên trong xác định kiểu của quan sát, ID, thời gian quan sát, trạng thái_cd, và 
các kết quả. Giá trị của kết quả thực tế được biểu diễn trong phần tử giá trị. Phần tử 
diễn dịch_cd biểu diễn rằng giá trị đó đã được diễn dịch là cao (H), trong khi Khoảng 
tham chiếu cung cấp các giá trị thông thường cho quan sát cụ thể này. 

Các thành phần bệnh nhân và nhà cung cấp chịu trách nhiệm được bàn luận kỹ 
hơn trong các mục riêng về chúng, còn các thông tin còn lại được trình bày ở đây: 

    <interactionTarget xsi:type="POLB_MT004101"> 
 <ObservationEvent> 
 <!--- ID is the filler order number ... --> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
          extension="1045813"  
          assigningAuthorityName="GHH LAB"/> 
 <cd code="1554-5" codeSystemName="LN"  
          displayName="GLUCOSE^POST 12H 
             CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN"/> 
 <status_cd code="completed"/> 
 <!-- time the sample was taken --> 
 <effective_time> 
 <dt:center value="2002-02-15T07:30:00"/> 
 </effective_time> 
 <!-- time of the actual lab test --> 
 <activity_time> 
 <dt:center value="2002-02-15T08:30:00"/> 
 </activity_time> 
 <priority_cd code="R"/> 
 <value xsi:type="dt:PQ" value="182" unit="mg/dL"/> 
 <interpretation_cd code="H"/> 
 <participant> 
          ... 
 </participant> 
 <patient> 
 <!-- PID --> 
 <patient> 



             ... 
 </patient> 
 </patient> 
 <inFulfillmentOf> 
 <!-- placer order --> 
 <priorObservationOrder> 
             ... 
 </priorObservationOrder> 
 </inFulfillmentOf> 
 <referenceRange> 
 <referenceObservationEventCriterion> 
 <value xsi:type="dt:IVL_PQ"> 
 <dt:low value="70" unit="mg/dL"/> 
 <dt:high value="105" unit="mg/dL"/> 
 </value> 
 </referenceObservationEventCriterion> 
 </referenceRange> 
 </ObservationEvent> 
    </interactionTarget> 
 

2.8.5 Yêu cầu gốc 

Yêu cầu gốc cho quan sát trong phòng thí nghiệm được tham chiếu bởi quan hệ 
hành động FLFS được đặt tên là priorObservationOrder (Yêu cầu quan sát trước), định 
danh yêu cầu theo số hiệu của hệ thống đặt lịch. Số hiệu này nên được hệ thống tiếp 
nhận sử dụng để so khớp kết quả với chỉ định (yêu cầu). Nhà cung cấp được yêu cầu là 
Bác sĩ Patricia Provider, được biểu diễn với ID và tên. Cần lưu ý rằng có hai cấp độ 
thông tin xuất hiện, là cấp độ của bác sĩ và cấp độ của cá nhân. ID là ở cấp độ bác sĩ, 
còn tên là ở cấp độ cá nhân. 

   <inFulfillmentOf> 
 <!-- placer order --> 
 <priorObservationOrder> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
          extension="845439"  
          assigningAuthorityName="GHH OE"/> 
 <cd code="1554-5" codeSystemName="LN"  
          displayName="Serum Glucose"/> 
 <participant> 
 <type_cd code="RESP"/> 
 <assignedEntity> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                extension="555-555-5555"/> 
 <assignee_Person> 
 <nm use="L" xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Primary</dt:family> 
 <dt:given>Patricia</dt:given> 



 <dt:given>P</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC"> 
                      MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 </assignee_Person> 
 </assignedEntity> 
 </participant> 
 </priorObservationOrder> 
    </inFulfillmentOf> 
 

2.8.6 Nhà cung cấp thực hiện 

Nhà cung cấp thực hiện, ông Harold H Hippocates, được biểu diễn bằng ID và 
tên. Tương tự như với nhà cung cấp đặt yêu cầu (chỉ định), có hai cấp độ thông tin 
xuất hiện, cấp độ bác sĩ và cấp độ cá nhân. ID là ở cấp độ bác sĩ, còn tên là ở cấp độ cá 
nhân. 

    <participant> 
 <!-- this is the signatory --> 
 <type_cd code="AUT"/> 
 <!-- time of signature --> 
 <time value="2002-08-16T09:30:00"/> 
 <mode_cd code="WRITTEN"/> 
 <!-- signature is on file --> 
 <signature_cd code="S"/> 
 <assignedEntity> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
          extension="444-444-4444"/> 
 <assignee_Person> 
 <nm use="L" xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Hippocrates</dt:family> 
 <dt:given>Harold</dt:given> 
 <dt:given>H</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC">MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 </assignee_Person> 
 </assignedEntity> 
     </participant> 
 

2.8.7 Bệnh nhân 

Bệnh nhân, bà Eve E. Everywoman, cũng được biểu diễn bằng hai cấp độ - 
bệnh nhân và cá nhân. Các phần tử có sẵn trong phần tử bệnh nhân rất ít do đây là một 
phần của bản tin được ghép cặp chặt chẽ (ví dụ, không có không gian cho địa chỉ). Mặt 
khác, id được yêu cầu đi cùng tên, nhờ đó cung cấp ít nhất một dạng nào để để kiểm 



tra lỗi. Tại mỗi cấp độ cũng có ID riêng – ID bệnh nhân được gán trước ở cấp độ bệnh 
nhân, số bằng lái xe có tại cấp độ cá nhân và được sử dụng là ID của cá nhân. 

    <patient> 
 <patient> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
          extension="375913"/> 
 <patient_Person> 
 <!-- Ohio DL --> 
 <pat:id root="2.16.840.1.113883.1122"  
             extension="444-22-2222"  
             validTime="-2003-05-20"  
             assigningAuthorityName="OH"/> 
 <pat:nm use="L" xsi:type="PN"> 
 <dt:family>Everywoman</dt:family> 
 <dt:given>Eve</dt:given> 
 <dt:given>E</dt:given> 
 </pat:nm> 
 </patient_Person> 
 </patient> 
     </patient> 
 

2.8.8 Ví dụ đầy đủ về tập tin Observation.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 
 <!--Example copyright 2002 by Health Level Seven, Inc. --> 
    <Message xmlns="urn:hl7-org:v3"  
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema-instance"  
    xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3/MCCI_MT000101  
       MCCI_MT000101.xsd"> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122" extension="CNTRL-3456"/> 
 <!-- message ID, [msh.10]  --> 
 <creation_time value="2002-08-16T14:30:35.16-06:00"/> 
 <!-- [msh.7]  --> 
 <version_id>3.0</version_id> 
 <interaction_id root="2.16.840.1.113883"  
       extension="POLB_IN004410"/> 
 <!-- interaction id= Observation Event Complete,  
       Notification  (POLB_IN004410) source=ORU^R01--> 
 <processing_cd code="P"/> 
 <!-- processing code, [msh.11] --> 
 <accept_ack_cd code="ER"/> 
 <!-- errors only --> 
 <application_ack_cd code="ER"/> 
 <executedByRespondToOrg> 
 <!-- presume "respond_to" is a sending contact --> 
 <type_cd code="RSP"/> 
 <telecom use="WP" url="555-555-5555"/> 



 <servedBy> 
 <nm xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Hippocrates</dt:family> 
 <dt:given>Harold</dt:given> 
 <dt:given>H</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC">MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 <telecom use="WP" url="555-555-5555"/> 
 </servedBy> 
 </executedByRespondToOrg> 
 <executedBySendApp> 
 <type_cd code="SND"/> 
 <telecom value="127.127.127.255"/> 
 <servedBy> 
 <!-- sending application, [msh.3] --> 
 <id extension="GHH LAB" root="2.16.840.1.113883.1122"/> 
 <nm use="L"> 
 <given>An Entity Name</given> 
 </nm> 
 <telecom value="555-555-2005" use="H"/> 
 <agencyFor> 
 <!-- sending facility [msh.4]  --> 
 <representedOrganization> 
 <id nullFlavor="OTH"/> 
 </representedOrganization> 
 </agencyFor> 
 <presence> 
 <location> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                   extension="ELAB-3"/> 
 <nm xsi:type="dt:TN">GHH Lab</nm> 
 </location> 
 </presence> 
 </servedBy> 
 </executedBySendApp> 
 <executedByRcvApp> 
 <type_cd code="RCV"/> 
 <telecom value="127.127.127.0"/> 
 <servedBy> 
 <!-- Receiving application, [msh.5] --> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
             extension="GHH OE"/> 
 <nm use="L"> 
 <given>An Entity Name</given> 
 </nm> 
 <telecom value="555-555-2005" use="H"/> 
 <agencyFor> 
 <representedOrganization> 



 <id root="2.16.840.1.113883.19.3.1001"/> 
 <nm xsi:type="TN">GHH Outpatient Clinic</nm> 
 </representedOrganization> 
 </agencyFor> 
 <presence> 
 <location> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                   extension="BLDG4"/> 
 <nm xsi:type="TN">GHH Outpatient Clinic</nm> 
 </location> 
 </presence> 
 </servedBy> 
 </executedByRcvApp> 
 <has_payload_ControlActEvent xsi:type="MCAI_HD700200"> 
 <!--  Message interaction control event wrapper,  
          substituted by the sender --> 
 <!-- act control event  --> 
 <response_cd code="N"/> 
 <verifier> 
 <participant_COCT_MT090100> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                extension="444-444-4444"/> 
 </participant_COCT_MT090100> 
 </verifier> 
 <interactionTarget xsi:type="POLB_MT004101"> 
 <ObservationEvent> 
 <!--- ID is the filler order number ... --> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                extension="1045813"  
                assigningAuthorityName="GHH LAB"/> 
 <cd code="1554-5" codeSystemName="LN"  
                displayName="GLUCOSE^POST 12H 
                   CFST:MCNC:PT:SER/PLAS:QN"/> 
 <status_cd code="completed"/> 
 <!-- time the sample was taken --> 
 <effective_time> 
 <dt:center value="2002-02-15T07:30:00"/> 
 </effective_time> 
 <!-- time of the actual lab test --> 
 <activity_time> 
 <dt:center value="2002-02-15T08:30:00"/> 
 </activity_time> 
 <priority_cd code="R"/> 
 <value xsi:type="dt:PQ" value="182" unit="mg/dL"/> 
 <interpretation_cd code="H"/> 
 <participant> 
 <!-- this is the signatory --> 
 <type_cd code="AUT"/> 



 <!-- time of signature --> 
 <time value="2002-08-16T09:30:00"/> 
 <mode_cd code="WRITTEN"/> 
 <!-- signature is on file --> 
 <signature_cd code="S"/> 
 <assignedEntity> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                      extension="444-444-4444"/> 
 <assignee_Person> 
 <nm use="L" xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Hippocrates</dt:family> 
 <dt:given>Harold</dt:given> 
 <dt:given>H</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC">MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 </assignee_Person> 
 </assignedEntity> 
 </participant> 
 <patient> 
 <!-- PID --> 
 <patient> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                      extension="375913"/> 
 <patient_Person> 
 <!-- Ohio DL --> 
 <pat:id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                         extension="444-22-2222"  
                         validTime="-2003-05-20"  
                         assigningAuthorityName="OH"/> 
 <pat:nm use="L" xsi:type="PN"> 
 <dt:family>Everywoman</dt:family> 
 <dt:given>Eve</dt:given> 
 <dt:given>E</dt:given> 
 </pat:nm> 
 </patient_Person> 
 </patient> 
 </patient> 
 <inFulfillmentOf> 
 <!-- placer order --> 
 <priorObservationOrder> 
 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                      extension="845439"  
                      assigningAuthorityName="GHH OE"/> 
 <cd code="1554-5" codeSystemName="LN"  
                      displayName="Serum Glucose"/> 
 <participant> 
 <type_cd code="RESP"/> 
 <assignedEntity> 



 <id root="2.16.840.1.113883.1122"  
                            extension="555-555-5555"/> 
 <assignee_Person> 
 <nm use="L" xsi:type="dt:PN"> 
 <dt:family>Primary</dt:family> 
 <dt:given>Patricia</dt:given> 
 <dt:given>P</dt:given> 
 <dt:suffix qualifier="AC"> 
                                  MD</dt:suffix> 
 </nm> 
 </assignee_Person> 
 </assignedEntity> 
 </participant> 
 </priorObservationOrder> 
 </inFulfillmentOf> 
 <referenceRange> 
 <referenceObservationEventCriterion> 
 <value xsi:type="dt:IVL_PQ"> 
 <dt:low value="70" unit="mg/dL"/> 
 <dt:high value="105" unit="mg/dL"/> 
 </value> 
 </referenceObservationEventCriterion> 
 </referenceRange> 
 </ObservationEvent> 
 </interactionTarget> 
 </has_payload_ControlActEvent> 
    </Message> 

3. Các thành phần gửi bản tin 

3.1 Xem xét tổng thể đặc tả bản tin 

Mục Các thành phần gửi bản tin HL7 của Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản V3 
được cung cấp để giúp độc giả của bộ tiêu chuẩn V3 hiểu được các bản tin và nội dung 
hỗ trợ được nộp lên bởi các ủy ban kỹ thuật. Thông tin này được chứa trong mỗi 
chương về các miền. 

Phiên bản V3 giới thiệu một cách tiếp cận mới để phát triển bản tin của HL7. 
Để hỗ trợ độc giả hiểu được cách tiếp cận mới này, các chương về từng miền sẽ được 
bắt đầu bằng một phần tổng quan cấp cao, sau đó đi dần xuống các cấp chi tiết bản tin 
thấp hơn (bao gồm bảng quá trình, các vai trò ứng dụng, sự kiện kích hoạt, D-MIM, R-
MIM, HMD, các kiểu bản tin, và các tương tác). Sau đây là cấu trúc của bảng mục lục 
cho mỗi miền. 

Mỗi chương được bắt đầu bằng một phần tổng quan về miền và phạm vi của các 
bản tin được định nghĩa trong đó. Do sự hiểu biết về “bức tranh toàn cảnh” của mỗi 
miền cụ thể là hết sức quan trọng để có thể hiểu các bản tin được định nghĩa trong đó, 



mỗi chương về các miền sẽ cung cấp một mục Bảng quá trình. Mục này chứa cả thuyết 
minh và dạng biểu diễn bằng sơ đồ các bản tin sẽ được trao đổi và các loại ứng dụng y 
tế sẽ trao đổi bản tin được định nghĩa trong chương đó, và minh họa luồng luân chuyển 
tổng thể của các bản tin giữa các ứng dụng đó, bao gồm trật tự lưu chuyển thông tin. 

Phần Tổng thể các phần tử thiết kế bản tin (bên dưới) cung cấp một cái nhìn 
tổng quan nhanh về các mối quan hệ của các Kiểu bản tin, HMD, và R-MIM với nhau 
với những đường liên kết hyperlink đến định nghĩa tạo tác (thực thể) thực tế trong mỗi 
chương. Bảng trình bày tổng thể việc sử dụng phương thức kiểm soát kiểu “sơ đồ cây” 
cho phép người dùng mở rộng hoặc thu gọn trật tự thứ bậc của các phần tử. Nếu biểu 
tượng phía bên trái của hàng chứa dấu cộng (“+”), thì nhấn chuột vào hàng đó sẽ làm 
mở rộng hàng để biểu diễn các thành phần con của nó. Ngược lại, nếu biểu tượng bên 
trái là dấu trừ (“-“), thì nhấn chuột vào hàng sẽ giấu đi các hàng con phụ thuộc bên 
dưới hàng đó. Nếu biểu tượng bên trái hàng là dấu chấm, thì hàng đó không có thành 
phần con cần hiển thị. 

Trong mỗi miền, nội dung của nó đã được chỉnh sửa lại từ tháng 1/2004 để 
cung cấp cấu trúc sau đây. Thông tin đầu tiên áp dụng cho toàn miền. Nó được định 
nghĩa trong hai đoạn văn tiếp theo. Theo sau là các định nghĩa bản tin được nhóm lại 
theo “chủ đề”. Mỗi chủ đề trên thực tế bao quát nhiều định nghĩa trong một miền con 
cụ thể. Tên chủ đề và số lượng các chủ đề được định nghĩa sẽ do mỗi ủy ban HL7 
quyết định. 

Mô hình thông tin miền (D-MIM) được biểu diễn đầu tiên trong mỗi miền, cung 
cấp chi tiết bằng đồ họa và thuyết minh về phạm vi của miền. Sơ đồ D-MIM là mô 
hình đầu tiên trong loạt mô hình thông tin được biểu diễn trong mỗi chương miền. Sơ 
đồ D-MIM cũng cung cấp dạng biểu diễn bằng sơ đồ của riêng các lớp, thuộc tính và 
quan hệ bắt buộc cho các bản tin được định nghĩa trong miền. D-MIM là một tập con 
của RIM nhưng sử dụng các quy ước riêng để biểu diễn các tạo tác (thực thể) như các 
CMET và các kiểu quan hệ khác nhau. Một khi các lớp, các thuộc tính và quan hệ của 
một miền cụ thể đã được tách biệt qua D-MIM, bước logic tiếp theo là trích ra từ 
D_MIM một tập hợp các lớp, thuộc tính và quan hệ cần thiết cho một HMD hoặc một 
tập hợp các HMD khởi nguồn từ cùng một lớp gốc. Các phần trích ra này được gọi là 
các R-MIM (Mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh) – một tập con và sử dụng các quy 
ước giống với D-MIM của miền. 

Phần tử thứ hai trong miền là một hoặc nhiều bảng quá trình ở cấp miền. Mỗi 
bảng quá trình bao gồm một dạng biểu diễn bằng sơ đồ, gọi là Sơ đồ tương tác. Sơ đồ 
này mô tả các ứng dụng y tế theo vai trò chung mà chúng đóng vai, ví dụ Kho lưu tài 
liệu y tế hay Ứng dụng chỉ định. Các vai trò chung này được gọi là các vai trò ứng 
dụng và được mô tả trong sơ đồ dưới dạng các đường thẳng đứng. Mỗi luồng thông tin 
giữa hai vai trò ứng dụng là một tương tác và được xác định trên sơ đồ Bảng quá trình 
bằng các đường kẻ ngang, có mũi tên. Các tương tác mô tả mục đích của luồng thông 



tin. Tạo Tài khoản thanh toán của bệnh nhân và Xóa tài khoản thanh toán của bệnh 
nhân là các ví dụ về tương tác có thể thấy trong tiêu chuẩn gửi bản tin của HL7 phiên 
bản V3. Một khi bức tranh tổng thể về trao đổi dữ liệu đã được trình bày, mục Bảng 
quá trình sẽ tiếp tục bằng phần thuyết minh mô tả cách thức các tương tác có thể diễn 
trong thực tế. Theo sau phần thuyết minh là phần mô tả mỗi vai trò ứng dụng. Các 
bảng quá trình có thể được biểu diễn cho toàn miền, hoặc có thể được biểu diễn cho 
riêng từng chủ đề trong miền. 

Tất cả các nội dung còn lại sẽ được nhóm vào một tên chủ đề. Một số ủy ban sẽ 
định nghĩa một số lượng lớn các tên chủ đề. Các ủy ban khác lại có thể chỉ có ít tên. 
Điều này hoàn toàn do các ủy ban tự quyết định. Trong mỗi chủ đề, đặc tả bản tin 
được nhóm lại dưới 6 tiêu đề nhỏ. Mỗi tiêu đề được mô tả trong các đoạn sau đây. 

Bảng quá trình: Với mỗi chủ đề, sẽ có một hoặc nhiều bảng quá trình xác định 
phạm vi của phần đặc tả theo sau. 

Các vai trò ứng dụng: Các vai trò ứng dụng áp dụng cho chủ đề này sẽ được 
định nghĩa. Từ các định nghĩa về Vai trò ứng dụng, người đọc có thể xác định mục 
đích của luồng thông tin giữa hai ứng dụng y tế và vai trò của các ứng dụng y tế đó 
trong quá trình trao đổi. 

Các sự kiện kích hoạt: Câu hỏi về lý do dẫn đến sự trao đổi thông tin giữa hai 
ứng dụng sẽ được trả lời bằng sự kiện kích hoạt. Phần này của đặc tả chủ đề là một 
danh sách/phần mô tả các sự kiện kích hoạt được xác định trong miền. 

Sản phẩm cuối cùng, kiểu bản tin, được phát sinh bởi sự giao thoa giữa các 
tướng tác, vai trò ứng dụng và sự kiện kích hoạt cụ thể. Phần còn lại của chương về 
miền trình bày qua một loạt các mô hình thông tin cách thức phát sinh các kiểu bản tin. 

Dữ liệu được biểu diễn trong sơ đồ R-MIM được xếp thứ tự trong một định 
dạng bảng gọi là Phần Mô tả bản tin theo trật tự thứ bậc (HMD). Mỗi HMD tạo ra một 
biểu mẫu bản tin cơ sở duy nhất mà từ đó các kiểu bản tin cụ thể được rút ra. Mỗi kiểu 
bản tin biểu diễn một tập hợp đơn nhất các ràng buộc áp dụng trên một sơ đồ HMD cụ 
thể. Các kiểu bản tin được biểu diễn bằng cả dạng lưới và dạng bảng cũng như một 
bảng tính Excel. Ngoài ra, đường liên kết đến lược đồ XML được sử dụng để kiểm tra 
tính hợp lệ của bất kỳ bản tin nào tuân thủ kiểu bản tin đó cũng được cung cấp cùng 
với một ví dụ XML. Các chương về miền kết thúc bằng một mục nhóm dữ liệu bản tin 
theo tương tác, gán các vai trò ứng dụng gửi và nhận, sự kiện kích hoạt và kiểu bản tin 
cho mỗi nhóm.  

Trong phần cuối cùng của đặc tả miền, Danh mục các phần tử bản tin chung liệt 
kê các CMET được phát sinh từ sơ đồ D-MIM của miền và các CMET được tham 
chiếu đến trong mỗi HMD định nghĩa trong D-MIM. Danh mục liên kết với nội dung 
Miền Kiểu phần tử bản tin chung. 



Danh mục tương tác được thiết kế để cung cấp các tham chiếu chéo hữu ích 
giữa các tài liệu. Danh mục tương tác liệt kê các tương tác được dùng cho mỗi Vai trò 
ứng dụng, Sự kiện kích hoạt và Kiểu bản tin. 

Thuật ngữ trong miền chứa các thuật ngữ được định nghĩa trong miền này, cũng 
như các thuật ngữ chung của tất cả các miền. 

3.1.1 Hệ thống định danh kết quả đầu ra 

Trong bộ tiêu chuẩn HL7 phiên bản V3, các thành phần tạo thành tài liệu được 
gọi là các “tạo tác (thực thể)”. Chúng bao gồm các bảng quá trình, vai trò ứng dụng, sự 
kiện kích hoạt, D-MIM, R-MIM, HMD, các kiểu dữ liệu và các tương tác. Mỗi tạo tác 
được một Ủy ban kỹ thuật nộp lên và được gán một định danh duy nhất bằng cách 
ghép nối mã Mục con, Miền và Tạo tác với một con số có 6 chữ số không có nghĩa.  

Các mã mục con và miền được gán như sau: 

Các miền về Y tế và quản lý lâm sàng 

Mục con: Vận hành (PO)      Miền: Phòng thí nghiệm (POLB)   Miền: Dược 
(PORX) 

Mục con:  Bản ghi (RC)   Miền: Hồ sơ bệnh án (RCMR) 

Các miền về Quản lý hành chính 

Mục con: Hoạt động (PR)    Miền: Quản lý bệnh nhân (PRPA)    Miền: Xếp 
lịch (PRSC)      Miền: Quản lý nhân sự (PRPM) 

Mục con: Tài chính (FI)     Miền: Yêu cầu thanh toán & Trả tiền bảo hiểm 
(FICR)   Miền: Kế toán & Lập hóa đơn (FIAB) 

Hạ tầng của tiêu chuẩn 

Mục con: Điều khiển bản tin (MC)   Miền: Hạ tầng điều khiển bản tin 
(MCCI)   Miền: Hạ tầng Hoạt động Bản tin (MCAI) 

Mục con: Danh mục dùng chung (MF)   Miền: Hạ tầng quản lý danh mục 
dùng chung (MFMI) 

Mục con: Truy vấn (QU)     Miền: Hạ tầng truy vấn (QUQI) 

Mục con: Nội dung chung (CO)   Miền: Các phần tử bản tin chung (COCT)   
Miền: Nội dung bản tin chung (COMT) 

Mỗi miền Y tế & Quản lý lâm sàng và Quản lý hành chính có thể chứa nội dung 
riêng của miền dành cho các mục con về Truy vấn và Danh mục dùng chung cũng như 
các thông tin chung về miền. 

Các mã tạo tác được gán như sau: 

 



Tạo tác (thực thể) Mã 

Vai trò ứng dụng AR 

D-MIM (Mô hình thông tin miền) DM 

HMD (Mô tả bản tin theo trật tự thứ bậc) HD 

Tương tác IN 

Kiểu bản tin MT 

R-MIM (Mô hình thông tin bản tin đã tinh chỉnh) RM 

Bảng quá trình ST 

Phần thuyết minh của bảng quá trình SN 

Sự kiện kích hoạt TE 

Phiên bản HL7 3.x này chỉ hỗ trợ một Lĩnh vực được định danh là “Lĩnh vực 
toàn cầu” với mã là “UV”. 

Số phiên bản được gán khi tạo tác đã được duyệt qua cuộc bỏ phiếu trong các 
thành viên. Hiện nay tất cả các tạo tác (thực thể) đều được gán số phiên bản là 00 để 
chỉ báo rằng chúng đang được tiến hành bỏ phiếu lựa chọn. 

Vai trò ứng dụng được nộp bởi miền Quản lý bệnh nhân sẽ có định danh tạo tác 
duy nhất như sau: 

PRPA_AR00001UV00 

Trong đó:  

PR = Mục con: Hoạt động 

PA = Miền: Quản lý bệnh nhân 

AR = Tạo tác: vai trò ứng dụng 

00001 = số gồm 6 chữ số vô nghĩa được gán bởi Ủy ban kỹ thuật để đảm bảo 
tính duy nhất 

UV = Lĩnh vực (giá trị duy nhất hiện nay là UV nghĩa là toàn cầu) 

00 = số phiên bản hiện tại 

Khi bạn xem qua các tài liệu để bỏ phiếu thông qua, bạn sẽ nhận thấy hầu hết 
các định danh tạo tác (thực thể) là các đường hyperlink nối với tạo tác cụ thể đang xét. 

Các chương còn lại của mục này trong Tài liệu hướng dẫn HL7 phiên bản V3 sẽ 
giải thích từng thực thể kể trên. 



3.1.2 Mô tả các tạo tác (thực thể) bản tin V3 

Việc mô tả các thực thể phiên bản V3 một cách rõ ràng được thực hiện bằng 
cách xác định một “Tên sắp xếp có cấu trúc” cho mỗi tạo tác. Tên có cấu trúc duy nhất 
này được sử dụng để xác định quan hệ của tạo tác đó với các tạo tác khác để có thể sắp 
xếp nó một cách phù hợp trong cơ sở dữ liệu các tài liệu xuất bản – đóng vai trò vừa 
như một kho lưu trữ vừa như một cơ sở để các đặc tả và các tài liệu đưa ra bỏ phiếu có 
thể được trình bày theo một trật tự logic. 

Một số loại tạo tác cũng có thể có một “Tên tiêu đề” được thiết kế sao cho “thân 
thiện với con người” và sẽ xuất hiện trong bảng mục lục và như tiêu đề của tạo tác đó. 
Tên tiêu đề không được đảm bảo là duy nhất, nhưng có thể sẽ là một công cụ ngắn gọn 
“con người hiểu được” để định danh tạo tác đó. Khi một tạo tác có Tên tiêu đề, thì Tên 
sắp xếp có cấu trúc cũng sẽ được trình bày bên dưới tên Tiêu đề để tham chiếu. Các 
tạo tác không có tên tiêu đề riêng thì sẽ có Tên sắp xếp có cấu trúc xuất hiện trong 
bảng mục lục và trong thanh tiêu đề. 

Cần lưu ý rằng Mã tạo tác, chứ không phải là Tên sắp xếp có cấu trúc hay Tên 
tiêu đề, sẽ luôn là chìa khóa tốt nhất để dùng khi tham chiếu đến tạo tác vì nó sẽ không 
thay đổi theo thời gian và được đảm bảo là duy nhất. 

Bảng sau cung cấp thuật toán để xác định Tên sắp xếp có cấu trúc cho mỗi loại 
tạo tác: 

Tạo tác (thực thể) Structured Sort Name Algorithm 
Thuật toán sắp xếp tên có cấu trúc 

Bảng quá trình [Lớp cơ sở][Văn bản tự do] 

Phần thuyết minh 
bảng quá trình [Lớp cơ sở][Văn bản tự do] 

Vai trò ứng dụng – 
không ẩn [Lớp cơ sở][Văn bản tự do] 

Vai trò ứng dụng - 
ẩn 

[Lớp cơ sở][Phương Thức][Khả năng][Nguyên 
mẫu][Môi trường] 

Vai trò ứng dụng –
Truy vấn 

[Base Class] [Mood] [Qualifier] Query Placer or[Base 
Class] [Mood] [Qualifier] Query Fulfiller 
[Lớp cơ sở][Phương Thức][Từ hạn định]Ứng dụng đặt 
truy vấn hoặc [Lớp cơ sở][Phương Thức][Từ hạn 
định]Ứng dụng đáp ứng truy vấn 

Sự kiện kích hoạt [Lớp cơ sở][Phương Thức][Chuyển đổi trạng thái][Từ 
hạn định][Hành động] 

Sự kiện kích hoạt – 
Truy vấn 

[Lớp cơ sở][Phương Thức][Từ hạn định]Truy vấn hoặc 
[Lớp cơ sở][Phương Thức][Từ hạn định]Hồi đáp truy 
vấn 



D-MIM [Tên miền]Mô hình miền 

R-MIM [Lớp cơ sở][Thức] 

HMD [Lớp cơ sở][Thức][Chuyển đổi trạng thái] 

Kiểu bản tin [Lớp cơ sở][Phương Thức][Chuyển đổi trạng thái][Môi 
trường] 

Tương tác [Lớp cơ sở][Phương Thức][Chuyển đổi trạng 
thái][Hành động][Môi trường] 

Tương tác – Truy 
vấn 

[Lớp cơ sở][Phương Thức][Từ hạn định]Truy vấn hoặc 
[Lớp cơ sở][Thức][Từ hạn định]Hồi đáp truy vấn 

Bảng sau giải thích và cung cấp các giá trị hợp lệ cũng như trật tự sắp xếp của 
mỗi thành phần trong Tên sắp xếp có cấu trúc: 

Lớp cơ sở 

Định nghĩa: Được quy định bởi ủy ban kỹ thuật là chìa khóa sắp xếp chính để 
phân loại nội dung của miền. Trật tự sắp xếp: Được xác định bởi các ủy ban kỹ thuật 
sao cho phù hợp với lĩnh vực. 

Văn bản tự do 

Định nghĩa: Tên sắp xếp có cấu trúc của một số tạo tác chỉ được quy định bắt 
buộc cho các tên liên quan đến quá trình chuyển đổi trạng thái như sự kiện kích hoạt, 
cho phép các ủy ban kỹ thuật tự định tên văn bản tự do cho tạo tác. Tên sắp xếp có cấu 
trúc vẫn phải là đơn nhất. Một số ủy ban kỹ thuật hiện không tuân thủ theo các quy tắc 
này cho sự kiện kích hoạt (yêu cầu toàn bộ các thành phần tên trừ một thành phần phải 
có mặt). Kết quả là các tên có cấu trúc của sự kiện kích hoạt không dễ dàng đọc được 
như mong muốn. 

Trật tự sắp xếp: sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. 

Từ hạn định 

Định nghĩa: Định danh truy vấn một cách duy nhất và sẽ được dựa trên các 
tham số và tải tin phản hồi trong truy vấn. 

Trật tự sắp xếp: Sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái 

Môi trường 

Định nghĩa: Ủy ban kỹ thuật có thể định nghĩa môi trường là bất kỳ giá trị nào 
phù hợp cho miền. 



Trật tự sắp xếp: Sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái. 

Thức 

Định nghĩa: Phần tử này là phần mô tả thêm tính chất của lớp cơ sở, khi lớp cơ 
sở là một Hành động. Nó đề cập đến giá trị của mã thức (xem định nghĩa trong RIM) 
của lớp cơ sở. Các giá trị chính là Sự kiện, Yêu cầu, Dự định và Đề xuất. 

Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Đề xuất 
2. Yêu cầu 
3. Dự định 
4. Sự kiện 

 

Hành động 

Định nghĩa: Hành động là từ hạn định của các tương tác. Nó phản ánh kiểu 
thông tin riêng trong một Tương tác cụ thể. 

Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Thông báo 
2. Đề nghị đáp ứng 
3. Xác nhận 
4. Từ chối 

 

Các kiểu mẫu của Vai trò Ứng dụng 

Định nghĩa: thuật ngữ kiểu mẫu (stereotype), vốn được sử dụng rộng rãi trong 
các ứng dụng UML, hiện chỉ được dùng trong HL7 phiên bản V3 để chỉ các kiểu mẫu 
về vai trò ứng dụng. Thuật ngữ này thường được dùng để chỉ một nhóm các hạng mục 
có liên kết chặt chẽ với nhau trong một dạng phân nhóm. Trong các vai trò ứng dụng, 
hiện có sáu kiểu mẫu được định nghĩa dựa trên khả năng tương tác của một ứng dụng 
với một ứng dụng khác. Tại tầng cơ sở, các ứng dụng chỉ đơn giản gửi hoặc nhận các 
thông báo về sự kiện (Ứng dụng thông tin và Ứng dụng theo dõi). Ở tầng tiếp theo, các 
ứng dụng chờ đợi một hành động hay phản hồi từ ứng dụng nhận thông báo (ứng dụng 
đặt và ứng dụng đáp ứng). Ở tầng cuối cùng, các ứng dụng có khả năng xử lý các xác 
nhận đề nghị (Ứng dụng xác nhận và Ứng dụng nhận xác nhận). Việc sử dụng các tên 
kiểu mẫu tiêu chuẩn hóa này được dự kiến hỗ trợ định nghĩa và sử dụng các vai trò 
ứng dụng nói chung. Các kiểu mẫu không tạo ra bộ tên riêng cố định cho các vai trò 
ứng dụng. 



Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Ứng dụng đặt: Một ứng dụng có khả năng thông báo cho một ứng dụng khác 
về một sự kiện quan trong, và mong đợi ứng dụng nhận thực hiện một hành 
động nào đó 

2. Ứng dụng đáp ứng: Là ứng dụng có khả năng nhận một yêu cầu từ một ứng 
dụng đặt 

3. Ứng dụng xác nhận: Là ứng dụng có khả năng ghi nhận một yêu cầu từ một 
ứng dụng đáp ứng 

4. Ứng dụng tiếp nhận xác nhận: Là một vai trò được thực hiện bởi ứng dụng 
đặt để cho biết các kiểu xác nhận mà nó ghi nhận. 

5. Ứng dụng thông tin: Là ứng dụng có khả năng thông báo cho một ứng dụng 
khác về một sự kiện quan trọng (sự thay đổi trạng thái của một lớp trọng tâm) 
nhưng không mong đợi hành động nào từ ứng dụng nhận. Cặp đôi với “Ứng 
dụng theo dõi” 

6. Ứng dụng theo dõi: Là ứng dụng có khả năng nhận thông tin về một sự kiện 
quan trọng (sự thay đổi trạng thái của một lớp trọng tâm), nhưng không được 
mong đợi phải thực hiện một hành động nào từ ứng dụng tiếp nhận. 

 
 

Sự chuyển đổi trạng thái 

Định nghĩa: Các giá trị được cho phép trong thành phần này được phát sinh từ 
Mô hình chuyển đổi trạng thái của RIM như đã xác định bởi quá trình điều hòa của 
HL7 và được ghi lại trong phần về RIM của bộ tiêu chuẩn. 

Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Mới 
2. Hủy 
3. Giữ 
4. Phóng thích 
5. Kích hoạt 
6. Tạm hoãn 
7. Khôi phục lại 
8. Hủy bỏ 
9. Hoàn thành 
10. Tái kích hoạt 
11. Đưa về không 
12. Chỉnh sửa 
13. Thay thế 

 



Khả năng liên quan đến các Hoạt động trong Phương Thức “Sự kiện” 

Định nghĩa: Mô tả các chức năng mà ứng dụng có thể thực hiện liên quan đến 
việc chuyển đổi trạng thái nếu tạo tác chứa mã thức Sự kiện như định nghĩa trong 
thành phần [Thức] của Tên sắp xếp có cấu trúc. 

Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Hoàn thành 
2. Tồn tại 
3. Người tạo lập 
4. Hủy  
5. Người giữ 
6. Chỉnh sửa 
7. Thay thế 
8. Tạm hoãn 
9. Hủy bỏ 
10. Tái kích hoạt 
11. Đưa về không 
12. Toàn diện 
13. Toàn cầu 

 

Khả năng liên quan đến các Hoạt động trong các Phương Thức khác “Sự kiện” 

Định nghĩa: Mô tả các chức năng mà ứng dụng có thể thực hiện liên quan đến 
sự chuyển đổi trạng thái nếu tạo tác có chứa một mã thức không phải là Sự kiện như 
xác định trong thành phần [Thức] của Tên sắp xếp có cấu trúc. 

Trật tự sắp xếp và các giá trị hợp lệ 

1. Tồn tại 
2. Hoàn thành 
3. Người tạo lập 
4. Hủy 
5. Người giữ 
6. Chỉnh sửa 
7. Thay thế 
8. Tạm hoãn 
9. Hủy bỏ 
10. Tái kích hoạt 
11. Đưa về không 
12. Toàn diện 
13. Toàn cầu 



Bất kỳ thành phần Tên sắp xếp có cấu trúc nào không tuân thủ theo các hướng 
dẫn ở trên hoặc chứa các thành phần không hợp lệ sẽ được sắp xếp theo trật tự bảng 
chữ cái. 

3.2 Bảng quá trình và Phần thuyết minh bảng quá trình 

Khái niệm bảng quá trình được vay mượn từ ngành điện ảnh, và rất hữu ích 
trong việc phát triển các bản tin của HL7 vì những lý do đã được chứng minh trong 
ngành công nghiệp đó: 

• Bảng quá trình mô tả lại câu chuyện dùng một loạt các “hình ảnh chụp nhanh” 
hay các sự kiện theo trình tự thời gian; 

• Mỗi hình ảnh biểu diễn một khoảnh khắc có thể nhận biết được và có ý nghĩa 
trong chuỗi các sự kiện mà độc giả cần biết để có thể hiểu về toàn bộ tiến trình 
và kết quả; 

• Mỗi hình ảnh minh họa một thành phần tham gia chủ chốt trong bảng quá 
trình và sự tương tác của chúng với các thành phần tham gia khác; 

• Toàn bộ chuỗi hình ảnh cung cấp một bản mô tả thống nhất về quá trình hay 
hoạt động đầy đủ. 

Bảng quá trình bao gồm một phần mô tả ngắn gọn về mục đích của nó và một 
sơ đồ tương tác biểu diễn sự tiến triển của các tương tác giữa các vai trò ứng dụng. 
Phần thuyết minh bảng quá trình là một phần mô tả một sự kiện trong cuộc sống thực 
cung cấp ngữ cảnh cần thiết cho sự phát triển của một tương tác cụ thể được mô tả 
trong bảng quá trình. Quá trình lập bảng quá trình đặt nền tảng cho việc mô tả các bản 
tin HL7 và nội dung của chúng. 

3.2.1 Định dạng bảng quá trình 

Bảng quá trình trong Phiên bản 3 bao gồm các mục sau đây: 

1. Tên – Tên đơn giản là một cụm từ mô tả ngắn gọn 

2. ID tạo tác – ID là một mã gồm 16 ký tự với mã Tạo tác là ST. 

3. Mục đích – Mục đích là một phần thuyết minh ngắn mô tả tập hợp các hành 
động chung mà bảng quá trình biểu diễn. 

4. Mẫu biểu diễn các phần tử của bảng quá trình được mô tả ở trên  sẽ được trình 
bày trong hình sau:  



 
5. Sơ đồ tương tác – Sơ đồ tương tác biểu diễn các tương tác giữa các vai trò ứng 

dụng. Các tương tác này thường được mô tả bằng một sơ đồ chuỗi. Một sơ đồ 

2.1. Bảng quá trình 
 
Bảng quá trình (sắp xếp theo tiêu đề) 

• Thêm người mới (PRPA_ST101001) 
• Thêm yêu cầu nhập người mới (PRPA_ST101201) 
• Đưa về không (giá trị rỗng) thành phần Người (PRPA_ST101999) 
• Truy vấn các định danh liên quan trong Hệ thống đăng ký Người 

(QUPA_ST101003) 
• Truy vấn tìm các ứng viên trong Hệ thống đăng ký Người (QUPA_ST101002) 
• Truy vấn lấy thông tin nhân khẩu học trong Hệ thống đăng ký Người 

(QUPA_ST101001) 
• Xử lý đăng ký Người trùng lặp (PRPA_ST101004) 
• Rà soát thông tin về Người (PRPA_ST101002) 
• Rà soát yêu cầu thông tin về Người (PRPA_ST101202) 

Bảng quá trình (sắp xếp theo tên sắp xếp có cấu trúc) 
• Thông báo về Người – Kích hoạt (PRPA_ST101001) 
• Thông báo về Người – Chỉnh sửa (PRPA_ST101002) 
• Thông báo về Người – Đưa về không (giá trị rỗng) (PRPA_ST101999) 
• Truy vấn tìm ứng viên trong Hệ thống đăng ký Người (QUPA_ST101002) 
• Truy vấn lấy các ID liên quan trong Hệ thống đăng ký Người (QUPA_ST101003) 
• Truy vấn lấy thông tin nhân khẩu học trong Hệ thống đăng ký Người 

(QUPA_ST101001) 
• Yêu cầu thêm người (PRPA_ST101201) 
• Yêu cầu rà soát thông tin Người (PRPA_ST101202) 
• Giải quyết trùng lặp Người (PRPA_ST101004) 

Bảng quá trình (Sắp xếp thep trật tự hiển thị) 
• Thêm người mới (PRPA_ST101001) 
• Rà soát thông tin Người (PRPA_ST101002) 
• Đưa về không thành phần Người (PRPA_ST101999) 
• Truy vấn tìm ứng viên trong Hệ thống đăng ký Người (QUPA_ST101002) 
• Truy vấn lấy các ID liên quan trong Hệ thống đăng ký Người (QUPA_ST101003) 
• Truy vấn lấy thông tin nhân khẩu học trong Hệ thống đăng ký Người 

(QUPA_ST101001) 
• Yêu cầu thêm người (PRPA_ST101201) 
• Yêu cầu rà soát thông tin Người (PRPA_ST101202) 
• Giải quyết trùng lặp Người (PRPA_ST101004) 

 



tương tác mẫu được cung cấp dưới đây. Cần lưu ý rằng các hộp ở đầu sơ đồ và 
các đường kẻ đứng gắn với chúng biểu diễn các vai trò ứng dụng (các kiểu hệ 
thống gửi và nhận bản tin). Bắt đầu từ góc trên bên trái và đi dần xuống góc 
dưới bên phải, các mũi tên biểu diễn những tương tác giữa các vai trò ứng 
dụng khác nhau. Tên và các mã tạo tác đi kèm của các tương tác đó được ghi 
chú trong đường kẻ có mũi tên. 

 

6. Danh sách các tương tác – Ngay sau Sơ đồ tương tác là một danh sách các 
tương tác. 

Danh sách tương tác 
Sự kiện Người kích hoạt Thông báo PRPA_IN101001 

7. Một hoặc nhiều phần Thuyết minh tương tác – Theo sau danh sách các tương 
tác là phần thuyết minh mô tả mỗi tương tác có chứa trong danh sách. Cần lưu 
ý rằng Phần thuyết minh có tên và số tạo tác. Thuyết minh là phần diễn giải về 



việc tương tác đó có thể xảy ra như thế nào trong thế giới thực. Dưới đây là 
một phần thuyết minh mẫu. 

 
3.3 Các vai trò ứng dụng 

Các vai trò ứng dụng biểu diễn một tập hợp các trách nhiệm thông tin có thể 
được thực hiện bởi một ứng dụng. Do đó chúng mô tả các thành phần hoặc thành phần 
con của hệ thống mà gửi và/hoặc nhận các tương tác. 

3.3.1 Trạng thái quy chuẩn 

Dù thực tế là các vai trò ứng dụng được ghi lại trong các đặc tả miền mang tính 
quy chuẩn, Ủy ban chỉ đạo kỹ thuật của HL7 đã tuyên bố rằng các vai trò ứng dụng 
sẽ chỉ mang tính cung cấp thông tin, chứ không phải là quy chuẩn, trong Bản 
xuất bản lần 1 của Phiên bản 3. Lý do là HL7 mong muốn chứng kiến một số hệ 
thống triển khai Phiên bản 3 trước khi quy định nội dung và tính chi tiết của các vai trò 
ứng dụng. Các vai trò ứng dụng chỉ có thể trở thành quy chuẩn sớm nhất trong Bản 
xuất bản lần 2. Mặc dù có hạn chế này, đặc tả tuân thủ mô tả triển vọng sử dụng các 
vai trò ứng dụng như cơ sở của các tuyên bố tuân thủ. 

3.3.2 Trách nhiệm 

Khi một tương tác HL7 được định nghĩa, một vai trò ứng dụng sẽ được gán 
trách nhiệm gửi (khởi tạo) tương tác đó, và một vai trò ứng dụng khác được gán trách 
nhiệm tiếp nhận tương tác đó và thực hiện các hồi đáp phù hợp. Các trách nhiệm gửi 
và nhận của một tương tác cụ thể cũng có thể được cùng gán cho một vai trò ứng dụng 
duy nhất. 

3.3.3 Lưu tài liệu 

Các vai trò ứng dụng đã được trình bày rõ ràng trên Sơ đồ tương tác trong 
chương về Bảng quá trình. Các hộp trên đầu sơ đồ và các đường kẻ đứng tương ứng 
biểu diễn các vai trò ứng dụng. Mỗi vai trò ứng dụng được biểu diễn trong Sơ đồ 
tương tác có một mục nhập trong chương về miền. Cần lưu ý rằng giống như mọi tạo 
tác (thực thể) khác, vai trò ứng dụng cũng có tên, ID tạo tác và phần mô tả. Nó cũng 



chứa một Tên có cấu trúc, được sử dụng để sắp xếp các vai trò ứng dụng trong một 
miền cụ thể thành một chuỗi logic. 

 

3.4 Sự kiện kích hoạt 

Sự kiện kích hoạt là một tập hợp các điều kiện rõ ràng để khởi tạo việc chuyển 
thông tin giữa các thành phần của hệ thống (các vai trò ứng dụng). Đó là một sự kiện 
trong thế giới thực như đặt chỉ định phòng thí nghiệm và chỉ định kê đơn thuốc. Sự 
kiện kích hoạt phải có thể được nhận biết một cách hệ thống bởi hệ thống tự động hóa. 

Trong bộ tiêu chuẩn V3, các sự kiện kích hoạt được định nghĩa bằng tên, ID tạo 
tác, phần mô tả, và Kiểu. Tên có cấu trúc được dùng để sắp xếp các sự kiện kích hoạt 
trong một miền cụ thể thành một chuỗi logic và được gán bởi Ủy ban kỹ thuật. Tên có 
cấu trúc bắt buộc cho một sự kiện kích hoạt phải bao gồm Thức, Quá trình chuyển đổi 
trạng thái và Kiểu, tuy nhiên cần lưu ý rằng tất cả các ủy ban đều chưa làm theo các 
khuyến nghị này trong các bản bỏ phiếu thông qua hiện tại. 

2.2 Các vai trò ứng dụng 
 
Các vai trò ứng dụng (sắp xếp theo Mã tạo tác) 

• Ứng dụng thông tin đầy đủ về Người (PRPA_AR101001) 
Ứng dụng theo dõi toàn diện thông tin về Người (PRPA_AR101002) 

• Ứng dụng theo dõi việc rà soát thông tin người (PRPA_AR101006) 
• Ứng dụng đặt yêu cầu toàn diện về Người (PRPA_AR101201) 
• Ứng dụng đáp ứng toàn diện về Người (PRPA_AR101202) 
• Ứng dụng đặt truy vấn Hệ thống đăng ký về Người (QUPA_AR101101) 
• Ứng dụng đáp ứng truy vấn Hệ thống đăng ký Người (QUPA_AR101102) 

Các vai trò ứng dụng (Sắp xếp theo Tên sắp xếp có cấu trúc) 
• Ứng dụng đáp ứng toàn diện về Sự kiện Người (PRPA_AR101202) 
• Ứng dụng thông tin toàn diện về Sự kiện người (PRPA_AR101001) 
• Ứng dụng đặt yêu cầu toàn diện về Sự kiện người (PRPA_AR101201) 

Ứng dụng theo dõi toàn diện về sự kiện người (PRPA_AR101002) 
• Ứng dụng theo dõi rà soát sự kiện người (PRPA_AR101006) 
• Ứng dụng đáp ứng truy vấn về sự kiện người (QUPA_AR101102) 
• Ứng dụng đặt yêu cầu truy vấn về sự kiện người (QUPA – AR101101) 

Các vai trò ứng dụng (Sắp xếp theo Trật tự hiển thị) 
• Ứng dụng theo dõi rà soát về người (PRPA_AR101006) 
• Ứng dụng đặt yêu cầu toàn diện về người (PRPA_AR101201) 
• Ứng dụng đáp ứng toàn diện về người (PRPA_AR101202 [cơ bản] 
• Ứng dụng thông tin toàn diện về người (PRPA_AR101001) 



Trong tiêu chuẩn V3, hầu hét các sự kiện kích hoạt sẽ thuộc một Kiểu xác định, từ 
danh sách sau: 

• Dựa theo tương tác: Các sự kiện kích hoạt có thể được dựa trên một tương tác 
khác. Ví dụ, phản hồi cho một truy vấn (vốn là một tương tác) là một sự kiện 
kích hoạt dựa trên tương tác. 

• Dựa trên sự chuyển đổi trạng thái: Các sự kiện kích hoạt là kết quả của quá 
trình chuyển đổi trạng thái như mô tả trong Mô hình chuyển đổi trạng thái của 
một tương tác bản tin cụ thể. Ví dụ, sự kích hoạt để hủy một tài liệu có thể 
được coi là một sự kiện kích hoạt dựa trên sự chuyển đổi trạng thái. 

• Dựa trên yêu cầu của người dùng: Các sự kiện kích hoạt cũng có thể dựa trên 
một yêu cầu của người dùng. Ví dụ, sự kiện kích hoạt khiến hệ thống gửi toàn 
bộ các dữ liệu đã tích lũy đến một hệ thống theo dõi cứ mỗi 12 giờ một lần 
được coi là một sự kiện kích hoạt dựa trên yêu cầu của người dùng. 

Hầu hết các sự kiện kích hoạt đều dựa trên sự chuyển đổi trạng thái và sẽ xuất 
hiện khi đọc thông tin về mô hình bản tin động được định nghĩa để hỗ trợ một tương 
tác bản tin cụ thể. Một số sự kiện kích hoạt có thể dựa trên nhiều sự chuyển đổi trạng 
thái, được coi là xảy ra đồng thời. Trong một số trường hợp, các sự kiện kích hoạt có 
thể không thuộc vào nhóm nào trong ba nhóm trên. Khi đó, Kiểu của nó sẽ là Không 
xác định. Kiểu của sự kiện kích hoạt, khi được xác định, sẽ ảnh hưởng đến các trách 
nhiệm của tương tác được khởi tạo bởi sự kiện kích hoạt đó. 

Hình dưới đây minh họa cách các sự kiện kích hoạt được ghi tài liệu và biểu 
diễn trong Tiêu chuẩn HL7 V3. 

Khi định nghĩa các tinh chỉnh tùy chọn cho Sự kiện kích hoạt, các ủy ban kỹ 
thuật được khuyến khích xây dựng một sơ đồ R-MIM “có tính chất mô tả” chỉ đề cập 
đến các thuộc tính và các quan hệ thích đáng với bản tin của họ. Sơ đồ mô tả R-MIM 
này sẽ được trình bày như các sơ đồ Visio trong chương của họ, nhưng vì chúng không 
đề cập đến tất cả các thuộc tính và quan hệ, chúng không thể được dùng trực tiếp để 
đặc tả các bản tin. Với mỗi R-MIM mô tả, Các ủy ban sẽ cần tạo ra một R-MIM “đầy 
đủ” tương ứng không bỏ qua hoặc ngăn chặn bất kỳ thuộc tính nào, và có các ràng 
buộc mong muốn. 

Những người triển khai có thể thiết kế các Hành động kiểm soát Sự kiện kích 
hoạt tùy ý để dùng theo thỏa thuận tại nơi triển khai. Tuy nhiên, để duy trì sự tương 
thích với các hệ thống gửi tuân thủ tiêu chuẩn chính thống của HL7, các Hành động 
kiểm soát sự kiện kích hoạt do người triển khai định nghĩa cũng không thể bỏ đi hoặc 
ngăn chặn các thuộc tính và quan hệ. 



 

3.5 Các mô hình thông tin bản tin của lĩnh vực 

Mô hình thông tin bản tin miền (D-MIM) là một tập con của RIM bao gồm một 
tập hợp mở rộng đầy đủ của các bản sao các lớp, các thuộc tính và quan hệ được sử 
dụng để tạo ra các bản tin của một miền bất kỳ. Ví dụ, tập hợp các lớp được sử dụng 
bởi miền Bệnh án/Tài liệu có cấu trúc rất khác với tập hợp các lớp được sử dụng bởi 
miền Quản trị bệnh nhân. Do đó, sơ đồ D-MIM của hai miền này sẽ rất khác biệt, mặc 
dù cả hai đều được phát sinh từ RIM. 

Giống như các mô hình khác có trong tài liệu của V3, Mô hình thông tin bản tin 
miền là một sơ đồ biểu diễn các quan hệ giữa các lớp, nhưng nó dùng các quy ước về 
sơ đồ và ký hiệu được HL7 phát triển để biểu diễn các cấu trúc ngữ nghĩa riêng có 
chứa trong các lớp quan trọng, “xương sống” của RIM. Mặc dù D-MIM và R-MIM có 
thể được biểu diễn theo các ký hiệu của UML như RIM, các ký hiệu của HL7 cung cấp 
nhiều chi tiết hơn về các ràng buộc cụ thể và các bản sao lớp đang được biểu diễn. 
Quy ước lập sơ đồ của HL7 tóm tắt một số quy ước về quan hệ, cho phép sơ đồ được 
biểu diễn nhỏ gọn hơn, súc tích hơn và chuyển tải được nhiều thông tin hơn bằng đồ 
họa. Hiểu các quy ước về vẽ sơ đồ và các ký hiệu là chìa khóa để hiểu cách đọc một 
D-MIM. Các quy ước lập sơ đồ dùng cho D-MIM cũng được dùng cho R-MIM và 
CMET (sẽ được bàn luận riêng trong tài liệu hướng dẫn này). Phần còn lại của chương 
này sẽ giải thích các quy ước và ký hiệu được sử dụng trong sơ đồ D-MIM. Do D-

3.3  Các sự kiện kích hoạt 
 
Các sự kiện kích hoạt (sắp xếp theo Tiêu đề) 

• Các bản ghi bệnh nhân bị trùng lặp đã được giải quyết (PRPA_TE201004) 
• Bệnh nhân mới được thêm vào (PRPA_TE201001) 
• Thông tin về bệnh nhân đã được rà soát (PRPA_TE201002) 
• Thành phần Bệnh nhân đã được đưa về không (giá trị rỗng) (PRPA_TE201999) 

Các sự kiện kích hoạt (Sắp xếp theo Tên sắp xếp có cấu trúc) 
• Sự kiện chủ thể sống là người kích hoạt Thông báo (PRPA_TE201001) 
• Sự kiện Chủ thể sống là người đưa về không (giá trị rỗng) Thông báo 

(PRPA_TE201999) 
• Sự kiện Chủ thể sống là Người phế bỏ Thông báo (PRPA_Te201004) 
• Sự kiện Chủ thể sống là Người rà soát lại Thông báo (PRPA_TE201002) 

Các sự kiện kích hoạt (Sắp xếp theo Trật tự hiển thị) 
• Bệnh nhân mới được thêm vào (PRPA_TE201001) 
• Thông tin bệnh nhân được rà soát (PRPA_TE201002) 
• Thành phần Bệnh nhân đã được đưa về không (giá trị rỗng) (PRPA_TE201999) 
• Các bản ghi bệnh nhân bị trùng lặp đã được giải quyết (PRPA_TE 201004) 



MIM thường lớn hơn một trang in, các hình trong chương này chỉ là một phần mẫu 
của sơ đồ D-MIM tương ứng với quy ước đang được bàn luận. 

3.5.1 Các điểm đầu vào 

Mỗi sơ đồ D-MIM sẽ có ít nhất một Điểm đầu vào. Các Điểm đầu vào chỉ (các) 
lớp mà bản tin bắt đầu từ đó trong một miền cụ thể. Do D-MIM bao quát toàn bộ miền, 
có thể có nhiều Điểm đầu vào, mỗi điểm cho một R-MIM có chứa trong miền. Các 
điểm đầu vào được biểu diễn trong sơ đồ D-MIM dưới dạng các hộp có đường viền 
đen dày. Một mũi tên đen dày xuất phát từ hộp Điểm đầu vào và chỉ vào một lớp được 
coi là lớp gốc, hay lớp trọng tâm của một hoặc nhiều HMD. Mỗi Điểm đầu vào đều 
được đặt tên, có chứa ID tạo tác của R-MIM bắt nguồn từ nó, và chứa một đoạn mô tả 
ngắn. Dưới đây là một hộp Điểm đầu vào mẫu: 

 

3.5.2 Các lớp và màu sắc 

Giống như RIM, các khối xây dựng của D-MIM cũng là các lớp của RIM và 
thuộc tính của chúng. Tuy nhiên, trong D-MIM, cùng một lớp có thể xuất hiện nhiều 
lần trong một sơ đồ với các ràng buộc khác nhau (được mô tả bên dưới) hoặc các quan 
hệ liên quan. Các thực thể của cùng một lớp này được gọi là các “bản sao”. Ví dụ, một 
D-MIM có thể có nhiều bản sao của lớp Sự tham gia, một số để chỉ sự tham gia của 
“Tác giả”, số khác lại để chỉ sự tham gia của “Chủ thể”, v.v. Các lớp khác lại có thể 
không xuất hiện. Chỉ các lớp, thuộc tính và quan hệ cần để xây dựng bản tin của một 
miền cụ thể mới được đưa vào trong D-MIM. 

Các lớp trong sơ đồ D-MIM được biểu diễn bằng các hộp (rất giống như trong 
RIM). Tên các bản sao của lớp (tên được gán cho mỗi thực thể cụ thể của lớp) được 
trình bày trong phần trên bên tay trái của hộp lớp. Tên các bản sao được dựa trên một 
thuật toán chính thống được bàn luận trong mục con bên dưới đây. Màu sắc của hộp 
lớp rất quan trọng vì nó xác định lĩnh vực trong RIM mà lớp đó thuộc về. Các lớp liên 
quan đến Hành động có màu đỏ, các lớp liên quan đến Đối tượng có màu xanh lá cây 
và các lớp liên quan đến Vai trò có màu vàng. 

Khi các lớp lõi của RIM (Hành động, Đối tượng và/hoặc Vai trò) được đưa vào 
D-MIM, thuộc tính lớp_cd của lớp lõi cũng như giá trị của nó luôn xuất hiện như 



thuộc tính đầu tiên của bản sao. Thuộc tính lớp_cd xác định tên ghi nhớ của Từ vựng 
hoặc tên miền gắn với lớp. 

Khi các lớp không phải là cốt lõi của RIM được đưa vào trong D-MIM, chúng 
sẽ được trình bày như các hộp có màu xanh da trời đậm. Tương tự như các lớp khác, 
tên bản sao được chứa trong phần trên bên trái của hộp. Tên lớp vật lý (như xuất hiện 
trong RIM) được hiển thị trong dấu ngoặc đơn ngay dưới tên bản sao. Hình sau đây 
biểu diễn các lớp mẫu như xuất hiện trong một D-MIM: 

 



3.5.3 Tên chính thống của các bản sao lớp và các mối quan hệ 

HL7 cho phép đặt lại tên cho các bản sao của các lớp đã có trong một ngữ cảnh 
cụ thể. Quá trình này gọi là “sao chép” và kết quả là một “bản sao” của lớp. HL7 đã 
xác định ra một thuật toán chính thống để đặt tên các bản sao và các quan hệ xuất hiện 
trong D-MIM hoặc R-MIM. Phương pháp này đảm bảo rằng các khái niệm tương tự 
nhau sẽ có tên chung hoặc tên tương tự nhau bất cứ khi nào được dùng trong tiêu 
chuẩn HL7. Các tên bản sao lớp của Đối tượng, Vai trò và Hành động được dựa trên 
giá trị lớp_cd của lớp đó. Ngoài ra, đối với Hành động và Đối tượng, thức_cd hoặc từ 
hạn định_cd cũng ảnh hưởng đến tên. Ví dụ, một Hành động có lớp_cd là OBS (Quan 
sát) và thức_cd là PRMS (Lời hứa) thì sẽ được đặt tên là “Lời hứa thực hiện quan sát”. 

Theo cách tương tự, kiểu_cd cũng được dùng để đặt tên bản sao cho các lớp Sự 
tham gia, Quan hệ_hành động và Liên kết_Vai trò. Do đó, một Quan hệ_hành động có 
kiểu_cd là COMP (có thành phần là) sẽ được đặt tên là “Thành phần”. Các quan hệ 
trong D-MIM cũng được đặt tên theo các thuật toán này, bổ sung thêm một quy định là 
tên được đặt phải phù hợp với hướng di chuyển. Do đó, quan hệ cho một Đối tượng 
xác định phạm vi vai trò Bệnh nhân sẽ được đặt tên là “Nhà cung cấp dịch vụ y tế”, 
trong khi quan hệ ngược lại từ Đối tượng xác định phạm vi đến Vai trò Bệnh nhân sẽ 
được đặt tên là “bệnh nhân”. 

Mỗi lớp quan hệ sẽ có bốn tên (tên hướng về lớp từ hướng nguồn, hướng về lớp 
từ hướng đích, ra khỏi lớp từ hướng nguồn, ra khỏi lớp từ hướng đích). Tên các quan 
hệ phải là đơn nhất cho mỗi phần từ mà chúng xuất phát từ đó, nhưng không phải là 
đơn nhất trong D-MIM hay R-MIM. Nếu cần, có thể duy trì tính duy nhất bằng cách 
đánh số sau tên các quan hệ, tức là theo sau “tên” là các “số nguyên”, “người nhập dữ 
liệu 02”. 

Nếu một tên bản sao cụ thể cần xuất hiện hai lần trong cùng một mô hình, thì 
lần xuất hiện thứ hai sẽ được gán thêm hậu tố “A” và tiếp tục như vậy. Các ủy ban kỹ 
thuật có quyền thay thế hậu tố này bằng một thuật ngữ có ý nghĩa hơn, và có thể gắn 
thêm các hậu tố bổ sung cho bất kỳ tên chính thống nào trong mô hình của họ. 

Các ủy ban kỹ thuật được yêu cầu phải xác định một “tên làm việc” cho mọi lớp 
Hành động, Vai trò và Đối tượng. Các tên này phải là duy nhất cho toàn bộ D-MIM 
hoặc R-MIM đó. Tên làm việc sau đó sẽ được hiển thị trên sơ đồ Visio của R-MIM và 
cũng được dùng làm tên phần tử trong một XML ITS. 

3.5.4 Các đối tượng xác định phạm vi và vai trò: Đường kẻ đứt và đường kẻ 
chấm 

Nếu bạn nhìn vào các lớp Vai trò (hộp màu vàng) và Đối tượng (hộp màu xanh 
lá cây) trên sơ đồ D-RIM, bạn sẽ thường thấy các đường kẻ liền và kẻ chấm nối chúng 
lại với nhau. Một lớp Vai trò màu vàng có thể được nối với tối đa là 2 lớp Đối tượng 
màu xanh lá cây. Các đường kẻ này biểu diễn quan hệ giữa các lớp Vai trò và Đối 



tượng. Một Đối tượng là một người đóng vai trò (ví dụ bệnh nhân), trong khi đối 
tượng còn lại là Đối tượng xác định phạm vi vai trò (ghi nhận hoặc gán) (ví dụ, một tổ 
chức y tế). Đường kẻ liền của vai trò xác định Đối tượng đóng vai (ví dụ, một Con 
người đóng vai Bệnh nhân), còn đường kẻ đứt thì biểu diễn Đối tượng xác định phạm 
vi (ví dụ, tổ chức gán vai trò Bệnh nhân). Nhìn vào các quan hệ được định nghĩa cho 
các lớp Bệnh nhân, Con người và Tổ chức trong D-MIM bên dưới. Thuộc tính lớp_cd 
trong lớp vai trò Bệnh nhân màu vàng xác định vai trò được đóng là PAT (bệnh nhân). 
Chúng ta đi đến Bệnh nhân ở phía Đối tượng của RIM bằng cách gán PSN (con người) 
cho lớp_cd trong lớp Đối tượng. Thuộc tính id trong vai trò Bệnh nhân sẽ chứa số hiệu 
bệnh nhân. Đối tượng ghi nhận số hiệu bệnh nhân cho Bệnh nhân đó (và con người là 
bệnh nhân của nó) là Tổ chức xác định phạm vi vai trò. Chúng ta đến Tổ chức ở bên 
phía Đối tượng của RIM bằng cách nhập ORG (tổ chức) cho thuộc tính lớp_cd trong 
Đối tượng. 

Số phần tử của quan hệ liên quan được biểu diễn cạnh các đường kẻ. Như biểu 
diễn bên dưới, Tổ chức (hộp màu xanh lá cây) xác định phạm vi của 0 hoặc nhiều 
Bệnh nhân (tức là, Tổ chức gán vai trò Bệnh nhân cho 0 hoặc nhiều Con người), trong 
khi Bệnh nhân được xác định phạm vi bởi một (và chỉ một) Tổ chức. Bên phía đóng 
vai trò, Bệnh nhân được đóng vai bởi một Con người (nghĩa là, vai trò Bệnh nhân chỉ 
do một Con người nắm giữ), trong khi đối tượng Con người đóng 0 hoặc nhiều vai trò 
Bệnh nhân (con người đó có thể đóng vai trò bệnh nhân 0 hoặc nhiều lần tại nhiều tổ 
chức nhà cung cấp dịch vụ khác nhau). 

 

3.5.5 Các lớp quan hệ: Các hộp có mũi tên 

5 loại hộp hình mũi tên có thể xuất hiện trong D-MIM. Các hộp có màu hồng 
biểu thị các lớp Quan hệ hành động, hộp mũi tên màu xanh da trời biểu diễn các lớp 
Sự tham gia và các hộp mũi tên màu vàng biểu diễn các lớp Liên kết Vai trò. Trong tất 



cả các quan hệ này, luôn có một “nguồn” và một “đích” của quan hệ. Đuôi của mũi tên 
được neo vào lớp nguồn, trong khi đỉnh mũi tên chỉ vào bản sao lớp đích. Mỗi quan hệ 
có hướng được mô tả trong phần dưới đây: 

• Các lớp quan hệ hành động – Lớp Quan hệ hành động kết nối và do đó định 
nghĩa mối quan hệ giữa hai thực thể của lớp Hành động. 

• Các lớp Sự tham gia – Các lớp Sự tham gia kết nối và do đó xác định quan hệ 
giữa các lớp Hành động và Vai trò. Kiểu_cd trong lớp Sự tham gia xác định 
cách thức Đối tượng đóng Vai trò tham gia trong một thực thể cụ thể của một 
lớp Hành động. 

• Các lớp Liên kết vai trò – Các lớp Liên kết vai trò làm nhiệm vụ như tên của 
chúng đề cập đến: chúng liên kết hai thực thể lớp Vai trò, xác định mối quan 
hệ giữa hai thực thể đó. 

Hình sau biểu diễn các quy ước được dùng cho các lớp Quan hệ, Sự tham gia và 
Liên kết vai trò: 

 

Các quan hệ của lớp không phải lớp lõi – Các quan hệ của lớp không phải lớp 
lõi, cũng giống như các lớp mà chúng xuất phát từ đó, được trình bày bằng các mũi tên 
màu xanh da trời đậm. Tên của các quan hệ và số lượng các phần tử xuất hiện cạnh 
mũi tên. 



 

3.5.6 Các mối quan hệ đệ quy 

Cả Quan hệ hành động và Liên kết vai trò đều có thể là đệ quy. Trên sơ đồ D-
MIM, các quan hệ đệ quy này được biểu diễn bằng các hộp có màu (như ghi chú trong 
mục Quan hệ ở trên) và đầu có mũi tên của nó được đặt tại góc khía hình chữ V của 
hộp. Đường viền của hộp là một đường có mũi tên chỉ vào góc khía của hộp. Hình sau 
đây minh họa các ký hiệu cho cả hai loại lớp đệ quy: 

 

3.5.7 Tính kế thừa 

Một bổ sung mới của V3 là khả năng kiểm soát động các quy tắc kế thừa tiêu 
chuẩn thường được áp dụng cho UML và mô hình hóa đối tượng. 

Mã kiểm soát ngữ cảnh 

Thuộc tính này có thể được tùy chọn bổ sung cho bất kỳ sự tham gia nào để 
kiểm soát xem quan hệ này có thể thay thế một sự tham gia đã được xác định trước đó 
hay không, hay nó chỉ là một sự tham gia bổ sung thêm (tức là ngữ cảnh từ trước được 
truyền dẫn áp dụng). Hệ thống nhận sẽ cần thực hiện các cơ chế có thể chủ động ghi 
lại giá trị của thuộc tính này trong bất kỳ thực thể bản tin cụ thể nào, để có thể xử lý 
một cách phù hợp thông tin về sự tham gia này. 



3.5.8 CMETs 

CMET (Các kiểu phần tử bản tin chung) là các thành phần được định nghĩa 
trước và được tái sử dụng cho nhiều R-MIM và/hoặc bản tin. Một chương riêng trong 
tài liệu hướng dẫn này sẽ cung cấp thêm thông tin về CMET. Chúng được biểu diễn 
trong các sơ đồ D-MIM dưới dạng các hộp có đường viền là gạch đứt. Màu sắc của 
hộp được quyết định bởi màu của lớp cơ sở (màu hồng cho Hành động, vàng cho Vai 
trò và xanh lá cây cho Đối tượng). Các hộp CMET có chứa tên, kiểu lớp cơ sở, ID tạo 
tác và mức độ thuộc tính. Mỗi CMET có sơ đồ R-MIM riêng tương ứng của nó. Các 
thành phần này được định nghĩa riêng và có trong Mục về CMET. Hình dưới đây biểu 
diễn quy ước biểu diễn CMET trong sơ đồ D-MIM: 

 

3.5.9 Các lựa chọn 

D-MIM cũng có thể chứa các hộp “Lựa chọn”. Các hộp này được bao viền bởi 
đường kẻ đứt và chứa hai hoặc nhiều lớp là một phần của một hệ thống trật tự thứ bậc 
kế thừa (ví dụ, hai hoặc nhiều Vai trò, hai hoặc nhiều Đối tượng, v.v.). Điều quan 
trọng cần lưu ý là bất kỳ chú giải hay quan hệ nào nối với hộp Lựa chọn đều áp dụng 
cho tất cả các lớp bên trong nó. Các quan hệ kết nối với một lớp cụ thể trong hộp lựa 
chọn thì chỉ áp dụng cho riêng lớp đó thôi. Trong hình bên dưới, Quan hệ hành động 
AR_của_lựa chọn áp dụng cho tất cả các lớp bên trong hộp Lựa chọn. Tuy nhiên, quan 
hệ Hành động AR_của_lớp chỉ kết nối với lớp Hành động 2. 

 



3.5.10 Các quy ước về thuộc tính 

Một số quy ước về thuộc tính có thể xuất hiện trong sơ đồ D-MIM để chuyển 
tải những thông tin chi tiết để làm rõ. Thông thường, các quy ước này chỉ được sử 
dụng nếu không sử dụng các giá trị mặc định, mặc dù vẫn có thể dùng chúng nếu các 
giá trị mặc định đã được sử dụng. Các quy ước được áp dụng cho một thuộc tính cụ 
thể sẽ xuất hiện ngay dưới thuộc tính cụ thể mà chúng được áp dụng cho và hơi được 
thụt vào. Các quy ước có thể được dùng bao gồm như sau: 

• Bắt buộc bao gồm – Tên thuộc tính in đậm cho biết rằng thuộc tính là bắt buộc 

• Miền – Miền từ vựng gắn với một thực thể thuộc tính cụ thể được chỉ báo 
bằng các ký hiệu <= hoặc =. Đặc tả miền phải là một tên miền được định 
nghĩa trong bảng miền, hoặc một giá trị mã duy nhất từ miền phù hợp. 

• Kiểu dữ liệu – Các kiểu dữ liệu của thuộc tính có thể được đặc tả bằng cách 
thêm vào trước nó dấu hai chấm (“:”). 

• Sức mạnh của từ vựng – Sức mạnh của từ vựng có thể được biểu diễn bằng 
cách sử dụng kiểu dữ liệu CWE (mã hóa có mở rộng [các giá trị không được 
mã hóa được phép sử dụng khi không có mã phù hợp]) hoặc CNE (mã hóa 
không mở rộng [các giá trị phải được mã hóa]). 

• Tập hợp các phần tử - Thuộc tính tập hợp phần tử được biểu diễn bằng dấu 
ngoặc vuông []. Chúng được biểu diễn dạng N…N trong đó N là số hoặc dấu 
hoa thị * để chỉ không giới hạn. Ví dụ (0…1). 

• Mô tả - Phần mô tả ngắn gọn dành cho thuộc tính cũng được trình bày. Phần 
mô tả được bao trong ngoặc đơn. 

• Bí danh – Quy ước về bí danh biểu thị tên thuộc tính gốc. Quy ước này được 
sử dụng khi thuộc tính được biểu diễn trong D-MIM đã bị thay đổi so với tên 
RIM mặc định. Tên thuộc tính RIM mặc định được ghi sau chữ AKA: và được 
bao bởi ngoặc móc. Ví dụ, {AKA: repeat_nbr} chỉ rằng thuộc tính này trong 
RIM là repeat_nbr. 



 

3.5.11 Các ghi chú 

Ghi chú cung cấp thêm thông tin bổ sung về một lớp cụ thể cũng có thể xuất 
hiện trong Sơ đồ D-MIM. Các ghi chú được biểu diễn dưới dạng các hộp chữ nhật có 
đường viền màu đen với góc trên bên phải gập xuống. Một mũi tên bắt đầu từ hộp Ghi 
chú và chỉ vào lớp đang được mô tả. Hình dưới đây minh họa một ghi chú mẫu. 

 

3.5.12 Các ràng buộc 

Có thể áp đặt các ràng buộc lên một lớp hoặc một thuộc tính. Ví dụ một ràng 
buộc áp cho một lớp có thể là “tên hoặc id phải được xác định”. Các ràng buộc được 
biểu diễn bằng một hộp có ánh xanh nhạt chỉ vào lớp hoặc thuộc tính bị ràng buộc. 
Nếu ràng buộc chỉ được áp dụng cho một thuộc tính cụ thể, thì hộp ràng buộc sẽ chứa 
tên của thuộc tính ở góc trên bên trái. Nếu khu vực này rỗng, thì ràng buộc áp dụng 
cho toàn bộ lớp mà hộp ràng buộc chỉ vào. Hộp ràng buộc chứa một biểu thức ràng 
buộc chính thống trong ngoặc móc và phần mô tả bằng văn bản của ràng buộc xuất 
hiện sau dấu ngoặc móc đó. 



 

3.5.13 Các chú giải 

Trong bộ tiêu chuẩn, các Chú thích theo sau các sơ đồ D-MIM. Phần chú thích 
có thể thuộc hai kiểu, hoặc là một ghi chú phát triển hoặc là một ghi chú đánh giá 
không chính thức (walkthrough). Các ghi chú phát triển giải thích tại sao các thứ lại 
được mô hình hóa như vậy. Các ghi chú đánh giá không chính thức được dự định giúp 
độc giả hiểu kỹ thêm về chính sơ đồ D-MIM. 

3.6 Các mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh 

Các mô hình thông tin bản tin tinh chỉnh (R-MIM) được sử dụng để biểu diễn 
các nội dung thông tin của một hoặc nhiều HMD bắt nguồn từ lớp gốc được định danh 
bằng Điểm đầu vào trong R-MIM. Mỗi R-MIM là một tập con của D-MIM và chỉ 
chứa các lớp, thuộc tính và quan hệ cần biết để tạo ra tập hợp các bản tin phát sinh từ 
HMD bắt nguồn từ lớp gốc của R-MIM. Các lớp, thuộc tính và quan hệ không cần 
thiết cho các HMD đó sẽ bị loại bỏ và các hệ thống thứ bậc tổng quát hóa cũng được 
rút gọn. 

Mỗi CMET có một R-MIM liên quan, có thể xem điều này trong chương về 
CMET định nghĩa tất cả các CMET hiện đang được dùng. Các sơ đồ R-MIM dùng các 
quy ước và khái niệm tương tự như dùng trong sơ đồ D-MIM. Tham khảo thêm 
chương đó để có thông tin cụ thể về cách đọc các sơ đồ này. Tuy nhiên, có thêm một 
tầng tài liệu bổ sung cho R-MIM. Hiện giờ mỗi R-MIM sẽ có các đường hyperlink có 
thể nhấn chuột trong mỗi lớp của R-MIM, các đường này liên kết đến dạng bảng biểu 
diễn. Đây là cách thức dễ dàng hơn để tham chiếu đến bất kỳ tài liệu bổ sung nào được 
cung cấp trong dạng bảng biểu diễn. 

3.7 Mô tả bản tin theo thứ bậc và các loại bản tin 

Chương này mô tả Các Mô tả bản tin theo thứ bậc (HMD) và các kiểu bản tin 
của chúng, là những yếu tố xác định tải tin của bản tin. 

Một số câu hỏi thường gặp bao gồm: “Tại sao cần tạo một sơ đồ HMD? Nếu 
chúng ta đã biết hệ thống gửi, hệ thống nhận, sự kiện kích hoạt và các lớp, thì sao 
không gửi dữ liệu luôn?” Có nhiều ý quan trọng để trả lời cho câu hỏi này. 



 

• Mô hình thông tin chứa một nhóm các lớp thường được kết nối với nhau theo 
nhiều cách. Ví dụ, có thể có các quan hệ nối trực tiếp từ Bệnh nhân sang Cá 
nhân (đây là cá nhân đóng vai trò là bệnh nhân) và nối gián tiếp (đây là cá 
nhân là người thân của bệnh nhân, hoặc đây là cá nhân là bác sĩ chăm sóc ban 
đầu của bệnh nhân). 

Các hệ thống thông tin phải có thể xác định đối tượng nào trong số các đối 
tượng được phát sinh từ các lớp này có chứa dữ liệu cần gửi. Ngoài ra, chúng 
phải có thể duyệt qua các đối tượng có liên quan qua các mối quan hệ được 
định nghĩa cho lớp. 

• Cùng một thuộc tính có thể không phù hợp cho các đối tượng khác nhau. Mặc 
dù cả bệnh nhân và bác sĩ được liên kết với một yêu cầu lâm sàng đều là con 
người, không có nhiều khả năng là chúng ta sẽ muốn gửi thông tin về tôn giáo, 
ngày sinh, hay giới tính của bác sĩ mỗi lần chúng ta xử lý một yêu cầu cho 
bệnh nhân. 

Hệ thống thông tin phải nhận biết được đối tượng nào cần được gửi đi. 

• Cuối dùng, để gửi dữ liệu qua đường dây, máy tính phải tổ chức dữ liệu theo 
chuỗi. Có thể có nhiều cách để tổ chức dữ liệu từ một nhóm các đối tượng kết 
nối với nhau qua các mối quan hệ. Nếu hệ thống gửi hoặc hệ thống nhận 
không thống nhất với nhau về trật tự chính xác, thì việc trao đổi thông tin sẽ 
thất bại. Nếu hệ thống gửi truyền đi thông tin về một bác sĩ điều trị trước khi 
truyền thông tin về bác sĩ chăm sóc ban đầu, và hệ thống nhận lại chờ đợi một 
trật tự ngược lại, thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra. 



Các hệ thống thông tin phải biết trật tự gửi thông tin chính xác. 

HMD và các kiểu bản tin tương ứng của nó đặc tả các lựa chọn này. Nói một 
cách đơn giản, HMD là một dạng biểu diễn dạng bảng của chuỗi các phần tử (tức là, 
các lớp, thuộc tính và quan hệ) được biểu diễn trong một R-MIM và định nghĩa bản tin 
mà không tham chiếu đến công nghệ triển khai. HMD xác định một cấu trúc bản tin cơ 
sở duy nhất – kiểu bản tin “chung”. Cấu trúc bản tin cơ sở này không được gửi đi và 
không có sự kiện kích hoạt tương ứng. Nó chỉ là biểu mẫu mà từ đó các kiểu bản tin cụ 
thể tương ứng khác được rút ra. Do đó, công cụ Cây hoa hồng (RoseTree) yêu cầu phải 
định danh một HMD cụ thể để có thể tạo ra một HMD phù hợp và một lược đồ XML. 
HMD và các kiểu bản tin chứa trong nó có thể được tải xuống dưới dạng bảng tính 
Excel, ngoài ra cũng có sẵn một Ví dụ XML mẫu. 

Một kiểu bản tin biểu diễn một tập hợp duy nhất của các ràng buộc áp dụng trên 
bản tin chung. Các cuộc bỏ phiếu sau có thể đưa ra các kiểu bản tin bổ sung cho các 
HMD đã được định nghĩa trong các bản xuất bản trước. Các kiểu bản tin sẽ được phân 
biệt bằng sự kiện kích hoạt cụ thể áp dụng cho chúng. 

3.7.1 Sử dụng các chỉ báo bắt buộc và tuân thủ 

Bảng sau biểu diễn cách sử dụng các chỉ báo bắt buộc và tuân thủ để tinh chỉnh 
cách sử dụng một HMD. 

Ràng buộc Mô tả 

Số lượng các 
phần tử 

Xác định số lần xảy ra (số lần lặp) tối thiểu và tối đa của trường dữ 
liệu/quan hệ. Ví dụ, 1..* chỉ số lần xảy ra (lần lặp) tối thiểu là 1 trong 
khi số lần xảy ra (số lần lặp) tối đa là không giới hạn. 

Bắt buộc 

Các giá trị hợp lệ là M (bắt buộc) hoặc Blank (không bắt buộc). M 
(bắt buộc) có nghĩa là trường dữ liệu/quan hệ bắt buộc phải có mặt 
trong bản tin, nếu không thì bản tin đó không hợp lệ và không tuân 
thủ. Đối với các trường dữ liệu Bắt buộc, HL7 đặt số phần tử tối thiểu 
là 1 (phải có một giá trị). Trống (không bắt buộc) có nghĩa là 
trường/quan hệ không cần phải có mặt trong bản tin. 

Tuân thủ 

Các giá trị hợp lệ gồm R (bắt buộc), NP (không được phép), và Blank 
(không bắt buộc). R (bắt buộc) có nghĩa là ứng dụng gửi phải hỗ trợ 
trường dữ liệu/quan hệ này. Nếu có dữ liệu, thì trường dữ liệu/quan 
hệ đó được đưa vào trong bản tin. Nếu số phần tử tối thiểu là 0 và 
không có dữ liệu, thì có thể bỏ trường dữ liệu/quan hệ đó khỏi bản tin 
và bản tin vẫn tuân thủ tiêu chuẩn. Nếu số phần tử tối thiểu là 1 và 
không có dữ liệu, thì bắt buộc phải có một trạng thái rỗng Null (xem 
bên dưới). NP (không được phép) nghĩa là trường dữ liệu/quan hệ đó 
không được đưa vào lược đồ bản tin và không bao giờ được đưa vào 



thực thể bản tin. Blank (không bắt buộc) có nghĩa là trường dữ 
liệu/quan hệ đó có thể được gửi hoặc không và ứng dụng gửi không 
bắt buộc phải hỗ trợ trường dữ liệu/quan hệ này. Sự tuân thủ cho 
phần tử này cần được thảo luận trên cơ sở từng địa điểm triển khai. 

NullFlavor 

Đối với các trường dữ liệu/quan hệ bắt buộc có số lượng phần tử tối 
thiểu là 1, phải gửi một Sắc thái Null (NullFlavor) cho các trường dữ 
liệu/quan hệ không có trong ứng dụng gửi. Các sắc thái Null mẫu 
gồm “không có thông tin”, “chưa biết”, “ẩn” (cho các ứng dụng về 
tính riêng tư), “không được hỏi” và “có hỏi, nhưng không biết” (bệnh 
nhân được hỏi nhưng không biết câu trả lời hợp lệ). 

 

Số 
lượng 
phần 
tử 

Bắt 
buộc 

Tuân 
thủ 

Yêu cầu 
NullFlavor? Giải thích quy tắc 

0.., 1..   Không 

Trường dữ liệu/quan hệ có thể có mặt trong bản 
tin hoặc không. Sự tuân thủ cho phần tử này 
cần được thương thảo trên cơ sở của riêng địa 
điểm triển khai. 

0.., 1..  NP Không được 
phép 

Trường dữ liệu/quan hệ không có mặt trong 
lược đồ và không thể đưa vào trong thực thể 
bản tin. 

0..  R Không 
Ứng dụng gửi phải hỗ trợ trường dữ liệu/quan 
hệ đó. Trường dữ liệu/quan hệ có thể có mặt 
trong bản tin hoặc không. 

1..  R Có 

Ứng dụng gửi phải hỗ trợ trường dữ liệu/quan 
hệ đó. Trường dữ liệu/quan hệ phải có mặt 
trong bản tin, nhưng có thể không có giá trị. 
Nếu trường dữ liệu/quan hệ không có giá trị, thì 
phải xác định một Sắc thái Null (NullFlavor) 

1.. M R Không được 
phép 

Ứng dụng gửi phải hỗ trợ trường dữ liệu/quan 
hệ. Không được xác định sắc thái Null 
(NullFlavor). Trường dữ liệu/quan hệ phải có 
mặt và có giá trị trong một bản tin. 

 

Kiểu bản tin chung và các kiểu bản tin cụ thể được biểu diễn trong Excel và 
trong dạng bảng, cũng như trong lược đồ XML. 



3.7.2 Mô tả bản tin theo dạng cột – bảng Excel 

 

Cột Mô tả 

Số thứ tự Số hiệu hàng. Mỗi hàng được đánh số theo tuần tự và cho biết trật tự mà 
dữ liệu được đánh số trong R-MIM. 

Tên phần 
tử 

Tên của phần tử như hiển thị trong R-MIM. Tên này có thể giống hoặc 
không giống giá trị trong Đặc tính. Giá trị này sẽ khác khi lớp, quan hệ 
hoặc vai trò được sao chép và đổi tên trong quá trình tạo ra R-MIM 

 (kiểu 
hàng) 

Mỗi hàng biểu diễn một lớp, một quan hệ hay một thuộc tính từ R-MIM. 
Các hàng về lớp có tên được hiển thị in đậm; quan hệ có tên in nghiêng, 
và thuộc tính có tên dạng phông chữ bình thường. 

Card (Cardinality – Số lượng phần tử). Xác định số lần xảy ra tối thiểu và tối 
đa của phần tử bản tin 

Mand 

(Mandatory) Bắt buộc. Các giá trị hợp lệ gồm M (bắt buộc) hoặc Blank. 
M trong trường dữ liệu yêu cầu phải gửi một dữ liệu nào đó cho phần tử 
này. Nếu chưa biết dữ liệu, giá trị chưa biết, không được cung cấp sẽ 
được gửi đi. M trong cột này (viết tắt của Mandatory- Bắt buộc) khác 
với 1 trong cột Số lượng phần tử ở chỗ là M cho biết rằng bản tin không 
thể được phân tích một cách hợp lệ mà không có giá trị trong trường dữ 
liệu này hoặc nếu không xác định một giá trị mặc định. Nếu không có 
giá trị mặc định, bạn không gửi bản tin hoặc phải gửi một giá trị. M 
trong cột này cũng khác với R trong cột Tuân thủ (giải thích bên dưới). 

Conf 

(Conformance) – Tuân thủ. Các giá trị hợp lệ gồm R (bắt buộc), NP 
(không được phép) và Blank (không bắt buộc). Giá trị R (bắt buộc) có 
nghĩa là các phần tử bản tin đó phải có mặt mỗi khi bản tin được dùng 
cho một tương tác. Nếu có dữ liệu, thì phần tử phải mang dữ liệu. Nếu 
không có dữ liệu, có thể gửi giá trị Blank. NP (không được phép) có 
nghĩa là phần tử bản tin không bao giờ được gửi cho kiểu bản tin này. 
Blank nghĩa là sự tuân thủ của phần tử này cần được thương thảo trên 
cơ sở từng địa điểm cụ thể.  

Nguồn trên 
RIM Xác định lớp mà thuộc tính hoặc quan hệ bắt nguồn từ đó. 

Thuộc kiểu Cột này định danh kiểu dữ liệu của các thuộc tính hoặc tên lớp của các 



phần tử bản 
tin 

quan hệ. 

SRC 

Nguồn kiểu phần tử bản tin. Các giá trị hợp lệ bao gồm D (kiểu dữ liệu), 
N (mới, đang được định nghĩa bắt đầu từ hàng này), U (sử dụng, nghĩa 
là phần tử từ một hàng trước đó trong HMD đang được tái sử dụng, 
nhưng không phải các giá trị của nó), C (CMET), I (thực thể, đề cập đến 
việc tái sử dụng một phần tử cụ thể và giá trị của nó như đã xác định 
trước đó trong HMD), và R (đệ quy, vào bản thân nó). 

Miền Đặc tả miền từ vựng. Nhấn chuột vào đường liên kết này sẽ đưa bạn đến 
Đặc tả miền của phần tử này. 

CS 

(Coding Strength) – Sức mạnh mã hóa. Các giá trị hợp lệ bao gồm CWE 
(mã hóa có mở rộng, nghĩa là bộ mã có thể được mở rộng để đáp ứng 
các nhu cầu triển khai tại địa phương) và CNE (mã hóa không mở rộng, 
nghĩa là bộ mã không thể được mở rộng) 

Trừu tượng 

là giá trị Bool được gán cho các lớp hoặc các quan hệ trong một hệ 
thống thứ bậc tổng quát hóa – chuyên biệt hóa, và trở thành một lựa 
chọn trong HMD. Nếu giá trị là đúng, thì kiểu này không thể xuất hiện 
trong các thực thể bản tin. 

Nt Ghi chú. Nếu có ghi chú, nó chỉ đơn giản là một ghi chú bằng văn bản 
tự do do ủy ban cung cấp 

 

3.7.3 Loại bản tin – Trình bày dạng bảng 

 



Bảng biểu diễn các kiểu bản tin chung và các kiểu bản tin riêng là dạng biểu 
diễn các định nghĩa kiểu bản tin cô đọng đủ để vừa một trang in. 

3.7.4 Dạng lược đồ 

Được cung cấp cho từng kiểu bản tin, đây là đường liên kết đến lược đồ được 
sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của tất cả các bản tin XML tuân thủ kiểu bản tin cụ 
thể. 

3.7.5 Ví dụ 

Chỉ được cung cấp cho sơ đồ HMD cơ sở. Đây là một bản tin XML được tạo ra 
từ lược đồ và định nghĩa kiểu bản tin. 

3.8 Các tương tác 

Các tương tác là tâm điểm của quá trình gửi bản tin. Định nghĩa chính thống về 
tương tác là: 

Một quan hệ liên quan đơn nhất giữa một kiểu bản tin cụ thể (chuyển thông tin), 
một sự kiện kích hoạt cụ thể khởi tạo hoặc “kích hoạt” việc chuyển thông tin, và các 
vai trò ứng dụng gửi và nhận kiểu bản tin. Nó là một quá trình trao đổi thông tin duy 
nhất, một chiều. 

Mỗi Tương tác trả lời các câu hỏi sau một cách rõ ràng: 

1. Kiểu thành phần hệ thống nào gửi một kiểu bản tin cụ thể; 
2. Kiểu bản tin được gửi đến kiểu thành phần hệ thống nào; 
3. Làm thế nào để hệ thống biết khi nào gửi một kiểu bản tin cụ thể; 
4. Kiểu bản tin cụ thể là gì. 

Tương tác cũng được bàn luận trong chương về Bảng quá trình. Hình họa 
thường xuất hiện cùng với bảng quá trình là một Sơ đồ tương tác. Như đã đề cập trong 
chương về Bảng quá trình, các hộp ở trên đầu sơ đồ tương tác và các đường kẻ đứng 
liên kết với chúng biểu diễn các vai trò ứng dụng, (các) kiểu thành phần hệ thống gửi 
và nhận một bản tin cụ thể. Các đường kẻ ngang trên Sơ đồ tương tác chính là các 
tương tác, nhờ đó giải đáp hai câu hỏi đầu tiên ở trên. 

Như danh sách ở trên chỉ ra, mỗi tương tác đều liên quan đến một vai trò gửi, và 
một vai trò nhận (cả hai đều được xác định trong Sơ đồ tương tác), một sự kiện kích 
hoạt, và một kiểu bản tin. Trong các tiêu chuẩn phiên bản V3, Tương tác được biểu 
diễn với tên, ID tạo tác, và một bảng liệt kê vai trò gửi, vai trò nhận, sự kiện kích hoạt, 
kiểu bản tin, kiểu Sự kiện và kiểu Bao gói. 

Kiểu sự kiện là kiểu Sự kiện kích hoạt. Các giá trị hợp lệ được dựa trên tương 
tác, dựa trên quá trình chuyển đổi trạng thái, dựa trên người sử dụng hoặc không được 
xác định. Tham khảo mục Sự kiện kích hoạt trong phần này của Tài liệu hướng dẫn 
HL7 phiên bản V3 để có thêm thông tin về kiểu Sự kiện kích hoạt. 



Kiểu Bao gói, nếu được xác định, chỉ Bao gói là sự kiện kiểm soát. Bao gói 
Hành động kiểm soát là một bao gói tùy chọn có chứa thông tin quản trị riêng của từng 
miền có liên quan đến tương tác kích hoạt bản tin này (tức là bản tin mà bao gói Hành 
động kiểm soát đang được quy định là thêm vào). Kiểu bao gói này không xuất hiện 
trong các bản tin HL7 nếu không có ngữ cảnh bổ sung cần được trao đổi động, hoặc 
cùng với các bản tin HL7 đang mang lệnh để điều phối hoạt động của các dịch vụ xử 
lý bản tin. Có hai lĩnh vực được đề cập đến trong định nghĩa bao gói Hành động kiểm 
soát hiện thời, đó là: 

1. Truy vấn 

2. Đăng ký (ví dụ như cập nhật một Danh mục Bệnh nhân tổng) 

Hình dưới đây minh họa một tương tác như xuất hiện trong Đặc tả Phiên bản 3: 

 

3.9 Hạ tầng và đóng gói bản tin V3 

HL7 V3 cung cấp khả năng hoạt động đáng kể nhờ cung cấp các vỏ bao để hỗ 
trợ vận chuyển bản tin HL7 từ hệ thống gửi sang hệ thống nhận. HL7 gọi đó là các bao 
gói. Trong mỗi bao gói là Nội dung miền. Các bao gói đều được định nghĩa theo cách 
tương tự như nội dung bản tin, bằng cách định nghĩa các lớp đối tượng và các quan hệ 
liên quan. Các đặc tả này sau đó được dùng để tạo ra một lược đồ XML, hoặc một cú 
pháp định nghĩa bởi ITS khác để truyền được trên đường dây mạng. Các công cụ của 
HL7 cũng đang được thiết kế để tự động lấy kiểu bao gói phù hợp trong quá trình tạo 
bản tin. Tài liệu bỏ phiếu cho phần hạ tầng được tổ chức thành bốn miền riêng biệt. 
Bốn miền đó bao gồm: 

1. Hạ tầng truyền tải 

2. Hành động kiểm soát bản tin 



3. Hạ tầng truy vấn 

4. Hạ tầng danh mục dùng chung 

Điều này cho phép có một cách tiếp cận chung trong việc định nghĩa các tiêu 
chuẩn này về việc nội dung bản tin sẽ được định nghĩa thế nào trong các miền ứng 
dụng khác nhau. Tuy nhiên, sử dụng cấu trúc định nghĩa bản tin thông thường cũng 
phần nào hữu ích ở chỗ có khả năng định nghĩa các vai trò và tương tác (của ứng 
dụng), vốn đặc biệt phù hợp cho các chức năng vỏ bọc phức tạp hơn. HL7 ưa chuộng 
cách định nghĩa bộ chức năng đa dạng ấy trong phạm vi của các tiêu chuẩn HL7 hơn 
vì không có cách phổ biến nào để cung cấp các chức năng đó trong một tiêu chuẩn duy 
nhất mà có thể áp dụng. HL7 hiện cũng đang định nghĩa các đặc tả về vận chuyển để 
chỉ ra cách thức sử dụng các nền tảng vận chuyển như eBXML hoặc các Dịch vụ Web 
để vận chuyển các bản tin HL7. 

3.10 Đóng gói truyền tải HL7 (bỏ phiếu thông qua: lĩnh vực hạ tầng) 

Bao gói Truyền tải HL7 là bắt buộc cho mọi bản tin V3. Nó chứa rất nhiều 
trường dữ liệu tùy chọn nên phần tiêu đề bản tin sẽ khác nhau tùy theo ngữ cảnh. Các 
ủy ban kỹ thuật hay các lãnh thổ thực hiện tinh chỉnh cho bao gói truyền tải cần đảm 
bảo rằng có công cụ để chọn bao gói đã chỉnh sửa của họ thay vì bao gói mặc định. Ví 
dụ khi dùng một XML ITS, kết quả đầu ra cuối cùng phải là một lược đồ XML bao 
gồm nội dung bản tin, bao gói truyền tải, và có thể là một bao gói Hành động kiểm 
soát không bắt buộc. 

Đi liền với việc sử dụng bao gói là một số dịch vụ có sẵn khi cần thiết: 

Có ba bản tin được định nghĩa để hỗ trợ các chức năng này và mỗi bản tin lại có 
một R-MIM và HMD. Hai trong đó là các kiểu bản tin báo nhận với vai trò rất khác 
nhau. Một là để hỗ trợ giao phát bản tin một cách đáng tin cậy ở cấp mạng lưới. Tuy 
nhiên, quá trình gửi bản tin của HL7 phiên bản V3 sẽ ngày càng sử dụng nhiều dịch vụ 
vận chuyển bên ngoài không đòi hỏi phải sử dụng một bản tin báo nhận mạng lưới do 
HL7 định nghĩa. Điều tương tự cũng xảy ra với giao thức số thứ tự không bắt buộc của 
bản tin. Đây là một thành phần quan trọng để hỗ trợ giao phát tin cậy ở cấp mạng lưới, 
nhưng cũng trở thành không bắt buộc nếu một hạ tầng vận chuyển tin cậy bên ngoài 
được dùng như ba kiểu vận chuyển HL7 hiện đều ở giai đoạn thử nghiệm (DSTU). 
Bản tin báo nhận ứng dụng lại rất khác. Nó chỉ được kích hoạt khi đưa vào trong 
Tương tác một sự kiện kích hoạt đã định nghĩa. Nó có thể chứa nội dung miền và do 
đó kết hợp các chức năng chung của một bản tin báo nhận ứng dụng với dạng hồi đáp 
cụ thể được xác định bởi miền của Tương tác này. 

Tất cả các cấu trúc bản tin trong Miền vận tải đều có các thuộc tính bắt buộc 
định nghĩa các hệ thống gửi và nhận trong quá trình vận chuyển bản tin (ID Thiết bị). 
Có các thông tin bổ sung về Hệ thống gửi và hệ thống nhận trong các lớp khác, nhưng 
việc sử dụng một thuộc tính bắt buộc đảm bảo rằng giao thức vận tải như ebXML 



DSTU có thể định nghĩa một thủ tục sao chép thuộc tính cho phép các giá trị của ID 
Thiết bị cũng được đưa vào các bao gói ebXML. Đoạn sau trong Mục này sẽ tóm tắt 
các điểm chung và điểm khác biệt giữa ba đặc tả DSTU vận chuyển. 

Bao gói truyền tải cung cấp một bộ chức năng bổ sung để hỗ trợ hỏi vòng. Các 
chức năng này được đưa vào để tương thích với một số cách sử dụng trước đó của 
Phiên bản 2. Hỏi vòng có lẽ là vấn đề ít được quan tâm bởi những người triển khai, 
ngoại trừ những người gặp các vấn đề cụ thể về tính kế thừa. 

1. Gửi phản hồi hỏi vòng cùng Bản tin 
2. Gửi Báo nhận chấp nhận/Hỏi vòng trong bản tin sau. 

3.11 Đóng gói hoạt động có kiểm soát (bỏ phiếu: lĩnh vực hạ tầng) 

Sự đa dạng về chức năng được cung cấp thêm bởi bao gói Hành động kiểm 
soát, được dùng khi thông tin về tương tác đã kích hoạt bản tin cần được truyền tải 
cùng với bản tin đó đến hệ thống nhận. Trong một số trường hợp, các tương tác này đã 
được định nghĩa đầy đủ bởi mô hình tương tác và do đó, không cần chứa thông tin đó 
trong bản tin nữa. Hai lĩnh vực áp dụng cụ thể là các phiên truy vấn và các tương tác 
đăng ký (như Danh sách Cá nhân tổng thể). Các ủy ban kỹ thuật sẽ tự quyết định khi 
nào cần xác định bao gói Hành động kiểm soát cho một bản tin cụ thể. Định nghĩa bao 
gói chung được cung cấp trong tài liệu bỏ phiếu thông qua về hạ tầng. Các ủy ban kỹ 
thuật có thể tinh chỉnh bao gói để đáp ứng nhu cầu của mình. Các công cụ trong tương 
lai sẽ cần phải có khả năng tích hợp các bao gói riêng của miền nếu cần. Điều này hiện 
nằm ngoài khả năng của các công cụ hiện tại. Các bao gói này được mô tả trong tài 
liệu bỏ phiếu thông qua của HL7 trong ba nhóm chính, được mô tả như các miền riêng 
biệt: 

1. Hạ tầng Hành động kiểm soát bản tin (MCAI) – định nghĩa bản thân Hành động 
kiểm soát 

2. Hạ tầng truy vấn (QUQI) – mô tả cách dùng bao gói để hỗ trợ truy vấn 

3. Hạ tầng danh mục dùng chung (MFMI) 

3.11.1 Hạ tầng hoạt động kiểm soát bản tin 

MCAI định nghĩa chỉ tiết của Hành động kiểm soát. Các cách sử dụng chủ yếu 
là cho các ứng dụng truy vấn và danh mục dùng chung, được tóm tắt trong hai phần 
tiếp theo. 

3.11.2 Hạ tầng truy vấn 

Mục tiêu là thiết lập một cấu trúc chung cho các truy vấn và hồi đáp. Có ba bản 
tin được định nghĩa cùng với các vai trò và tương tác phù hợp. 

1. Truy vấn tổng thể kích hoạt Tiếp tục truy vấn 



2. Phản hồi truy vấn tổng thể 

3. Truy vấn theo đặc tả tham số 

3.11.3 Hạ tầng danh mục dùng chung 

Một ứng dụng tiêu biểu là Danh sách bệnh nhân tổng thể MPI. Một lần nữa, 
mục đích là để định nghĩa một bộ bản tin chung có thể dùng để duy trì bất kỳ cơ sở dữ 
liệu bệnh nhân hay bác sĩ nào, hoặc tương tự. Trong các lĩnh vực chức năng này, 
không có bản tin cụ thể nào theo chức năng bản tin là bắt buộc. Hành động kiểm soát 
được sử dụng để xác định điều gì là cần thiết, cùng với một bộ các sự kiện kích hoạt 
tiêu chuẩn, và một sơ đồ trạng thái phù hợp. 

A Tài liệu tham khảo 

Khung phát triển bản tin 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Khung phát triển bản tin, Tổ công tác HL7 Phiên 
bản 3 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Quản lý hành chính 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3, tổ công tác HL7 Phiên bản 3 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Quản lý hạ tầng 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Quản lý hạ tầng, Tổ công tác HL7 Phiên bản 3 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Từ vựng 

Tiêu chuẩn HL7 Phiên bản 3: Từ vựng, tổ công tác HL7 Phiên bản 3 

Trình bày các Nguyên tắc của HL7 Phiên bản 3 

Trình bày các Nguyên tắc của HL7 PHiên bản 3, tổ công tác HL7 Phiên bản 3 

Phương pháp phát triển các bản tin y tế 

Phương pháp phát triển các bản tin y tế, CEN TC 251 

Kỹ thuật phần mềm định hướng đối tượng 

Kỹ thuật phần mềm định hướng đối tượng, Ivar Jacobson và các tác giả khác 

Phân tích hướng đối tượng 

Phân tích hướng đối tượng, Peter Coad & Ed Yourdon 

Mô hình tham chiếu EDI mở 

Mô hình tham chiếu EDI mở, ISO/IEC CD 14662 

Phương pháp thống nhất, Phiên bản 0.8 

Phương pháp thống nhất, Phiên bản 0.8, Grady Booch & James Rumbaugh 



UML Distilled 

UML Distilled, Martin Fowler và Kendall Scott 

 

Chú thích 

1. [nguồn] Trong các mô hình khác, đôi khi các chữ in thường như “n” hoặc “m” cũng 
được sử dụng, để chỉ các biến số nguyên. Ký hiệu này không được định nghĩa trong 
Tài liệu hướng dẫn về Ký hiệu của UML. Vấn đề khi sử dụng các chữ cái thay cho dấu 
hoa thị là nếu cùng một chữ cái được dùng nhiều lần, nó có thể bị hiểu nhầm là biểu 
diễn cùng một số nguyên tại tất cả các chỗ xuất hiện. Ngoài ra, “n” biểu diễn một giới 
hạn được xác định ở đâu đó, trong khi dấu hoa thị (“*”) cho biết một bội số không có 
giới hạn, và không có khái niệm về bất kỳ sự phụ thuộc nào giữa các bội số đó. 
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