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1. Giới thiệu 

1.1 Tổng quan 

Các bảng miền từ vựng do HL7 định nghĩa, được phát triển dành cho các thuộc 
tính lớp đã mã hóa, được lưu trong kho tàng HL7, từ đó một số quan điểm đã được rút ra 
để xây dựng nên các Danh sách miền từ vựng HL7 cho Mô hình thông tin tham chiếu 
HL7 (RIM). Các quan điểm được trình bày ở dạng bảng biểu và bao gồm các Giá trị miền 
từ vựng HL7, các Bảng miền HL7 và Tham chiếu chéo các thuộc tính được mã hóa. Các 
miền từ vựng bên ngoài mà HL7 đã công nhận được mô tả trong danh sách Miền bên 
ngoài. 

Tên miền từ vựng và từ hạn định khả năng mở rộng có liên quan cho mỗi thuộc 
tính được mã hóa trong RIM được xác định trong thuyết minh RIM. Đặc tả này được 
trình bày theo là dòng đầu tiên của mô tả thuộc tính theo định dạng sau đây: 

Miền từ vựng: "MyVocabularyDomain - Miền từ vựng của tôi" (CWE) 

Có một mối liên hệ giữa tên miền từ vựng trong danh sách RIM và mục nhập của 
nó trong bảng Giá trị miền từ vựng HL7 trong danh sách này. 

Những miền chưa được phát triển được gán một tên miền, nhưng bảng không chứa 
giá trị và vì vậy không được liệt kê ở đây. 

Các bảng có trong đặc tả này bao gồm: 

• Bảng Giá trị miền từ vựng HL7 được tổ chức theo thứ tự bảng chữ cái bởi tên 
bảng miền hoặc tên miền và có một mã dễ nhớ, định danh khái niệm, tên in ấn, 
và định nghĩa/mô tả cho mỗi giá trị được mã hóa. (Các miền trừu tượng không 
được gán mã). Cột đầu tiên của bảng chứa một số nguyên thể hiện mức độ thụt 
đầu dòng (mức chứa) của phần tử trong hàng đó. Cột thứ hai chứa một phần tử 
tổng hợp được thụt vào. Việc thụt đầu dòng thể hiện hệ thống phân cấp mức 
chứa của các khái niệm, với khái niệm con thụt vào bên dưới khái niệm cha của 
nó. Ký tự bắt đầu của mục nhập tổng hợp cho biết một khái niệm là: chuyên biệt 
hóa (S) và do đó vừa được mã hóa vừa chứa khái niệm con; trừu tượng (A) là 
không có mã của riêng nó nhưng có chứa khái niệm con; hay một thuật ngữ lá 
(L) là được mã hóa nhưng không chứa khái niệm con. Tên khái niệm cho các 
miền trừu tượng và có thể chuyên biệt hóa đứng sau ký tự bắt đầu của phần tử 
tổng hợp. Phần tử tổng hợp kết thúc với mã dễ nhớ cho các khái niệm có thể 
chuyên biệt hóa và lá, được bù bằng dấu ngoặc đơn. 



Các cột còn lại của những bảng này thể hiện định danh khái niệm duy nhất cho 
hàng, các mã dễ nhớ và các tên in cho các khái niệm không trừu tượng, và định 
nghĩa của khái niệm. 

Thứ tự hàng là một chuỗi theo thứ tự bảng chữ cái các tên miền ở mỗi mức độ 
thụt đầu dòng, tiếp đến là các thuật ngữ lá (theo chuỗi mã) ở cùng mức độ. Con 
của các miền trừu tượng và có thể chuyên biệt hóa được thụt vào dưới cha của 
chúng. 

• Bảng Miền bên ngoài được tổ chức theo thứ tự bảng chữ cái bởi tên bảng miền 
và có tên miền, định danh khái niệm, hệ thống mã nguồn, một biểu thức định 
nghĩa để tách miền khỏi hệ thống nguồn, và một mô tả. 

• Các Bảng miền HL7 và Bảng tham chiếu chéo các thuộc tính được mã hóa được 
tổ chức theo thứ tự bảng chữ cái bởi tên bảng miền trong cột 1, và liệt kê (các) 
thuộc tính RIM được mã hóa và/hoặc các thành phần kiểu dữ liệu được miền từ 
vựng đó hỗ trợ. Đối với các thuộc tính RIM, các kiểu dữ liệu và thế mạnh mã 
hóa được gán cũng được thể hiện. Cả các thuộc tính RIM và các thành phần 
kiểu dữ liệu đều được siêu liên kết tới định nghĩa trong các tài liệu tương ứng 
của chúng. 

2. Nội dung từ vựng 

2.1 Giá trị miền từ vựng HL7 

(Hầu hết các miền từ vựng được công bố như những tham chiếu chứa thông tin. 
Các miền có trạng thái bỏ phiếu chính thức hơn được in đậm trong bảng này. Xem miền 
để biết trạng thái chính xác). 
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