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Bảng đính chính lỗi soạn thảo Tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.8 

Tổ chức HL7 quốc tế đã phát hiện ra một số vấn đề với phiên bản cuối cùng 

của tiêu chuẩn bản tin phiên bản 2.8. Các đính chính dưới đây xác định những vấn đề 

có thể xảy ra, những người áp dụng tiêu chuẩn HL7 có thể đề xuất phương án giải 

quyết các vấn đề xảy ra. Xin lưu ý, tổ chức HL7 đã xác định rằng các phần trình bày 

của các nhóm phân đoạn dữ liệu trong các chương khác nhau trong tài liệu tiêu chuẩn 

này là không rõ ràng. Các phiên bản tiếp theo của tiêu chuẩn bản tin sẽ được bổ sung 

vào Chương 2 để làm rõ các cú pháp được sử dụng cho các nhóm phân đoạn dữ liệu. 

Cả hai mục đầu tiên dưới đây nên được tham chiếu nếu người sử dụng có bất kỳ câu 

hỏi về việc sử dụng các phân đoạn tùy chọn (thuộc tính không bắt buộc) trong nhóm 

phân đoạn dữ liệu hay về việc sử dụng các dấu ngoặc vuông trong các nhóm phân 

đoạn. 

Vấn đề: Việc sử dụng “vv.” Trong những lựa chọn phân đoạn khác nhau 

Giải pháp: "… hoặc vv" được sử dụng như việc đặt chỗ trước cho sự lựa chọn 

thay thế khác nhau mà có thể xuất hiện trong các cú pháp bản tin tóm tắt (AMS). 

"vv" nên được hiểu là có nghĩa bất kỳ phân đoạn dữ liệu nào cũng có thể được sử 

dụng tại vị trí này; điều này có nghĩa là "vv" sẽ không giới hạn sự lựa chọn một phân 

đoạn hoặc nhóm phân đoạn dữ liệu, không bao gồm phân đoạn tiêu đề bản tin (phân 

đoạn MSH) và những phân đoạn điều khiển truyền dẫn khác. Trong tương lai, những 

giải thích sẽ được bổ sung vào Chương 2, mục 12 đề xuất việc sử dụng "Hxx" như là 

một đại diện chính thức trong hoàn cảnh mà việc lựa chọn bất kỳ phân đoạn hay 

nhóm phân đoạn đều được phép. 

Vấn đề: Việc sử dụng của các ngoặc nhọn mở hoặc đóng bao quanh các nhóm 

phân đoạn dữ liệu 

Giải pháp: Trong tiêu chuẩn, chúng tôi đã đặt tên các nhóm phân đoạn theo 

thuộc tính bắt buộc và không lặp đi lặp lại. Tiêu chuẩn này sử dụng ngoặc nhọn mở 

và đóng nhằm xác định ranh giới giữa các nhóm phân đoạn. Do đó, người sử dụng có 

thể nhận biết được có một lựa chọn "một trong một" trong những thành phần đại 

diện, tính bắt buộc và cách đặt tên phân đoạn. Hình thức này cho phép lựa chọn một 

thành phần đại diện tốt hơn của tiêu chuẩn trong ngôn ngữ XML và giải quyết các 

vấn đề gắn tên cho một nhóm. 

Vấn đề: Định nghĩa thành phần dữ liệu không chính xác của trường dữ liệu 

REL-12 – Chỉ số phủ nhận (âm tính) trong Chương 12, mục 12.4.5.12 

Hiện nay, định nghĩa cho các thành phần dữ liệu này là "Trường này chứa 

khoảng ngày tháng năm có liên quan đến việc xác nhận các mối quan hệ." Tuy nhiên, 

định nghĩa này là không chính xác. Định nghĩa chính xác nên được chỉnh sửa lại 

"Trường dữ liệu này, nếu mối quan hệ là có thì thiết lập giá trị là đúng, giá trị ngược 

lại (sai) sẽ cho biết mối quan hệ là không đúng sự thật hoặc không tồn tại." 

Giải pháp: Sự thay đổi nội dung này, một đề nghị chính thức thay đổi định 

nghĩa sẽ được đưa ra trong phiên bản 2.9. Cho đến khi điều chỉnh này có thể được 
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thực hiện, người sử dụng tiêu chuẩn nên xem xét định nghĩa thay thế ở trên khi sử 

dụng thành phần dữ liệu này. 

Vấn đề: Phương thức sử dụng không rõ ràng của kiểu dữ liệu CWE trong định 

nghĩa thành phần dữ liệu dành cho trường dữ liệu TCC-15 -  Mức độ nghiêm trọng 

của xét nghiệm trong Chương 13, mục 13.4.9.15 

Hiện nay, định nghĩa cho thành phần dữ liệu này cho biết rõ rằng kiểu dữ liệu 

CWE được sử dụng; tuy nhiên, định nghĩa cũng khuyên rằng phần tử dữ liệu này có 

thể được sử dụng phổ biến với "loại dữ liệu là số tuần tự của các xét nghiệm được 

sắp xếp theo mức độ ưu tiên của xét nghiệm được giao cho các phòng xét nghiệm". 

Trong thực tế nói chung, các kiểu dữ liệu CWE tham chiếu đến một bảng giá trị được 

gán cho các phòng xét nghiệm và những giá trị này thường do người dùng chỉ định. 

Hy vọng rằng các định nghĩa cho phần tử dữ liệu này sẽ được xem xét và sửa đổi 

trong những phiên bản phát hành tiếp theo. 

Lỗi soạn thảo chuyển tiếp từ phiên bản 2.7 

Tổ chức HL7 quốc tế đã phát hiện ra một vấn đề tương thích ngược trong 

phiên bản 2.6 và 2.7 liên quan đến các trường dữ liệu được cung cấp chi tiết trong 

bảng dưới đây. Mỗi trường dữ liệu đó là trường dữ liệu số điện thoại, sử dụng kiểu 

dữ liệu XTN và có thuộc tính lặp lại. Các thành phần dữ liệu <theo thứ tự ưu tiên> 

được thêm vào các kiểu dữ liệu XTN trong phiên bản 2.6 cho phép một thực thể có 

nhiều địa chỉ viễn thông (số điện thoại) nhằm cho biết là số điện thoại "ưa thích nhất" 

(số thứ tự thấp nhất) đến “ưu tiên thấp nhất” (số thứ tự cao nhất). Ngoài ra, kiểu dữ 

liệu XTN mới cho phép dữ liệu nhập có nhiều hơn một số điện thoại (ví dụ, địa chỉ 

email). 

Nhằm đảm bảo được mức tối đa tính tương thích ngược với các phiên bản cũ, 

các trường dữ liệu sau đây sẽ: 

- Được công bố dữ liệu được sử dụng phù hợp với trường dữ liệu đã được mô 

tả trong văn bản (nghĩa là, trường dữ liệu số điện thoại công việc phải được xác định 

là số điện thoại được ưa thích nhất hoặc được ưu tiên nhất); 

- Chỉ bao gồm dữ liệu về số điện thoại; những thông tin khác như địa chỉ thư 

điện tử (email) thì không nên đưa vào loại dữ liệu này. 

Số 

TT 
Phiên bản Mục 

Trường  

dữ liệu được 

chỉnh sửa 

Mã số phần tử 

trong CSDL 

phiên bản 2 

trực tuyến 

Nội dung chỉnh sửa 

1 2.6 /2.7 3.4.5.5 NK1-5 – Số 

điện thoại 

 

 

00194 -Số điện thoại phải được thiết lập là 1 

cho thành phần dữ liệu <thứ tự ưu 

tiên>  

-Để duy trì tính tương thích ngược cho 

phiên bản 2.6 và 2.7, trường dữ liệu 

này sẽ gửi một số điện thoại duy nhất. 
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Dữ liệu không phải là số điện thoại 

như địa chỉ thư điện tử (email) sẽ 

không được gửi thông qua trường dữ 

liệu này. 

-Trong phiên bản 2.8, trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ là 

trường dữ liệu không được tán thành 

và được thay thế bằng trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 

2 2.6/2.7 3.4.5.6 NK1-6 – Số 

điện thoại 

công việc  

 

 

00195 -Số điện thoại công việc phải được 

thiết lập là 1 cho thành phần dữ liệu 

<thứ tự ưu tiên> 

-Để duy trì tính tương thích ngược cho 

phiên bản 2.6 và 2.7, trường dữ liệu 

này sẽ gửi một số điện thoại duy nhất. 

Dữ liệu không phải là số điện thoại 

như địa chỉ thư điện tử (email) sẽ 

không được gửi thông qua trường dữ 

liệu này. 

-Trong phiên bản 2.8, trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ là 

trường dữ liệu không được tán đồng 

và được thay thế bằng trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 

3 2.6/2.7 3.4.5.31 NK1-31 – Số 

điện thoại 

của cá nhân 

liên hệ 

 

 

00749 -Số điện thoại phải được thiết lập là 1 

cho thành phần dữ liệu <thứ tự ưu 

tiên> 

-Để duy trì tính tương thích ngược cho 

phiên bản 2.6 và 2.7, trường dữ liệu 

này sẽ gửi một số điện thoại duy nhất. 

Dữ liệu không phải là số điện thoại 

như địa chỉ thư điện tử (email) sẽ 

không được gửi thông qua trường dữ 

liệu này. 

-Trong phiên bản 2.8, trường dữ liệu 

NK1-5, NK1-6 và NK1-31 sẽ là 

trường dữ liệu không được tán đồng 

và được thay thế bằng trường dữ liệu 

NK1-40 và NK1-41 

4 2.6/2.7 3.4.2.14 PID-14 – Số 

điện thoại – 

nơi làm 

việc/tổ chức 

00117 -Số điện thoại công việc phải được 

thiết lập là 1 cho thành phần dữ liệu 

<thứ tự ưu tiên> 

-Để duy trì tính tương thích ngược cho 
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phiên bản 2.6 và 2.7, trường dữ liệu 

này sẽ gửi một số điện thoại duy nhất. 

Dữ liệu không phải là số điện thoại 

như địa chỉ thư điện tử (email) sẽ 

không được gửi thông qua trường dữ 

liệu này 

-Trong phiên bản 2.8, trường dữ liệu 

PID-13, PID-14 sẽ là trường dữ liệu 

không được tán đồng và được thay 

thế bằng trường dữ liệu PID-40 

5 2.6/2.7 3.4.2.13 PID-13 – Số 

điện thoại – 

nhà riêng 

 

 

00116 -Số điện thoại phải được thiết lập là 1 

cho thành phần dữ liệu <thứ tự ưu 

tiên> 

-Để duy trì tính tương thích ngược cho 

phiên bản 2.6 và 2.7, trường dữ liệu 

này sẽ gửi một số điện thoại duy nhất. 

Dữ liệu không phải là số điện thoại 

như địa chỉ thư điện tử (email) sẽ 

không được gửi thông qua trường dữ 

liệu này. 

-Trong phiên bản 2.8, trường dữ liệu 

PID-13, PID-14 sẽ là trường dữ liệu 

không được tán đồng và được thay 

thế bằng trường dữ liệu PID-40 

 


