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Các ví dụ loại dữ liệu trong tiêu chuẩn này được đưa ra bằng việc sử dụng các 

quy tắc mã hóa tiêu chuẩn HL7, với các giá trị ngăn cách từ hình 2-1 của chương 2, 

“Điều khiển”, mục 2.5.4, “Các ký tự ngăn cách của bản tin”. 

Lưu ý: Các quy tắc xây dựng bản tin này định nghĩa các quy tắc mã hóa tiêu chuẩn HL7, tạo 

các bản tin được phân cách có độ dài khác nhau. Mặc dù chỉ một bộ quy tắc mã hóa được định 

nghĩa theo tiêu chuẩn kể từ tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3, các quy tắc mã hóa khác có tiềm 

năng (nhưng vì chúng không phải là tiêu chuẩn, chúng có thể chỉ được sử dụng khi có được sự 

đồng thuận giữa các bên cụ thể) 

Trong chương này, các dấu ngoặc vuông “[” và “]”, được sử dụng để quy định cụ 

thể thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc) của một chuỗi các ký tự. Ví dụ, định dạng của 

trường dữ liệu ngày là “YYYY[MM[DD]]” ký hiệu rằng trường dữ liệu có thể có 4, 6, 

hoặc 8 ký tự tương ứng. Các ký tự có thể rằng buộc những nội dung tiềm năng của chuỗi 

ký tự - điều này sẽ được ghi lại cụ thể theo từng trường hợp sử dụng.  

2.A.1 AD – address – Địa chỉ 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – AD – Địa chỉ 

Số TT Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  120# ST O  Street Address 

Địa chỉ đường phố  

 2.A.75 

2  120# ST O  Other Designation 

Thông tin bổ sung khác 

 2.A.75 

3  50# ST O  City 

Thành phố/Quận/Huyện 

 2.A.75 

4  50# ST O  State or Province 

Bang hoặc Tỉnh 

 2.A.75 

5  12= ST O  Zip code or Postal Code 

Mã vùng hoặc mã bưu điện 

 2.A.75 

6 3..3  ID O 0399 Country 

Quốc gia 

 2.A.35 

7 1..3  ID O 0190 Address Type 

Loại địa chỉ 

 2.A.35 

8  50# ST O  Other Geographic Designation 

Thông tin địa lý bổ sung khác 

 2.A.75 

Định nghĩa: Loại dữ liệu này quy định cụ thể địa chỉ của một người, địa điểm 

hoặc tổ chức. 

Lưu ý: Chỉ được sử dụng trong loại dữ liệu LA1. Được duy trì dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.6. Được thay thế bất kỳ trường dữ liệu nào kể từ phiên bản 2.3 bởi loại dữ liệu 

XAD 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70399
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70190
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Ví dụ: 

|10 ASH LN^#3^LIMA^OH^48132| 

2.A.1.0  

2.A.1.1 Địa chỉ đường phố (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể địa chỉ đường phố hoặc địa 

chỉ bưu điện (để gửi thư) của một cá nhân hoặc một tổ chức. Trong trường hợp một tổ 

chức, thành phần dữ liệu đầu tiên được sử dụng để quy định cụ thể tên của tổ chức. Khi 

được sử dụng trong việc kết nối với một cá nhân, thành phần dữ liệu này quy định dòng 

dữ liệu đầu tiên của địa chỉ.  

2.A.1.2 Thông tin bổ sung khác (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể dòng dữ liệu thứ hai của địa 

chỉ. Nhìn chung, nó bổ nghĩa nhằm làm rõ địa chỉ. Ví dụ, Dãy 555 hoặc tầng 4. Khi tham 

chiếu đến tổ chức, thành phần dữ liệu này quy định địa chỉ đường phố. 

2.A.1.3 Thành phố/quận/huyện (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định thành phố, quận/huyện hoặc địa 

điểm nơi mà người nhận đang cư trú tùy thuộc vào quy ước quốc gia để định dạng địa 

chỉ bưu chính. 

2.A.1.4 Bang hoặc tỉnh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định bang hoặc tỉnh nơi mà người nhận 

cư trú. Bang hoặc tỉnh phải nên được trình diễn cùng với các mã dịch vụ bưu chính 

chính thức của quốc gia đó. 

2.A.1.5 Mã vùng hoặc mã bưu chính (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định mã vùng hoặc mã bưu chính nơi mà 

người nhận cư trú. Mã vùng hoặc mã bưu chính phải nên được trình bày cùng với các 

mã chính thức của quốc gia đó. Tại Hoa Kỳ, mã vùng hoặc mã bưu chính được định 

dạng 99999[-99999], trong khi các mã bưu chính của Canada có định dạng A9A9A9 và 

mã bưu chính của Úc có định dạng 9999. 

2.A.1.6 Quốc gia (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định quốc gia nơi mà người nhận cư trú. 

HL7 quy định cụ thể định dạng 3 ký tự (chữ cái) theo định dạng tiêu chuẩn ISO 3166 

được sử dụng cho mã quốc gia. Tham khảo Bảng 0399 – Mã quốc gia trong chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

2.A.1.7 Loại địa chỉ (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định loại hoặc kiểu của địa chỉ. Tham 

khảo Bảng HL7 0190 – Loại địa chỉ trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 
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2.A.1.8 Thông tin địa lý bổ sung khác (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể thông tin địa lý bổ sung khác 

cần thiết có thể. Nó bao gồm hạt/quận, vùng sinh học, SMSA, vv. 

2.A.2 AUI - authorization information – Thông tin cho phép/giấy phép 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Thông tin cho phép/Giấy phép – AUI 

Số TT Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  30= ST O  Authorization Number 

Số cho phép/giấy phép/thẻ 

 2.A.75 

2   DT O  Date 

Ngày 

 2.A.21 

3  199# ST O  Source 

Nguồn 

 2.A.75 

Định nghĩa: Loại dữ liệu này quy định cụ thể định danh hoặc mã cho một trường 

hợp cho phép/cấp phép/giấy phép bảo hiểm (thẻ bảo hiểm) và các thông tin chi tiết kết 

hợp của nó. 

Chú ý: Thay thế loại dữ liệu CM được sử dụng trong các mục 6.5 6.14 IN1-14, kể từ phiên bản 

2.5 

2.A.2.0  

2.A.2.1 Số cho phép/giấy phép/thẻ (ST) 

Định nghĩa: Định danh được cấp phát và gán cho giấy phép/thẻ  

2.A.2.2 Ngày (DT) 

Định nghĩa: Ngày của giấy phép/thẻ 

2.A.2.3 Nguồn (ST) 

Định nghĩa: Nguồn gốc của giấy phép/thẻ (cơ quan có thẩm quyền cấp phát) 

2.A.3 CCD - charge code and date – Mã chi phí và ngày 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Mã chi phí và ngày - CCD 

Số TT Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 1..1  ID R 0100 Invocation Event 

Sự kiện dẫn chứng 

 2.A.35 

2   DTM O  Date/time 

Ngày/thời gian 

 2.A.22 

Định nghĩa: Xác định cụ thể hoạt động chi phí dựa trên sự kiện dẫn chứng hoặc 

dựa vào thời gian. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 4.5.2.1 BLG-1, kể từ phiên bản 2.5 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc.doc%23HL70100
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2.A.3.0  

2.A.3.1 Sự kiện dẫn chứng (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể mã dành cho sự kiện thúc đẩy/kích hoạt hoạt động 

chi phí (tính phí). Tham chiếu đến Bảng HL7 0100-Sự kiện dẫn chứng với các giá trị hợp 

lệ. 

2.A.3.2 Ngày/thời gian (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ hai được sử dụng dùng để diễn tả chính xác 

thời gian để tính chi phí cho dịch vụ được chỉ định; chỉ được sử dụng khi giá trị của 

trường dữ liệu CCD.1 là T. Trong trường hợp được sử dụng, nó được biểu diễn theo định 

dạng của kiểu dữ liệu DTM. 

2.A.4  CCP – channel calibration parameters – Các tham số định cỡ kênh 

Chú ý: Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Kiểu dữ liệu này chỉ được sử dụng trong kiểu dữ liệu CD – định nghĩa kênh, loại dữ 

liệu chỉ định được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược trong phiên bản 2.7. 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CPP – các tham số định cỡ kênh 

Số TT Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  6# NM O  Channel Calibration Sensitivity 

Correction Factor 

Hệ số hiệu chỉnh độ nhạy định cỡ kênh 

 2.A.47 

2  6# NM O  Channel Calibration Baseline 

Đường chuẩn định cỡ kênh 

 2.A.47 

3  6# NM O  Channel Calibration Time Skew 

Độ lệch thời gian định cỡ kênh 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định những sự điều chỉnh đối với độ nhạy kênh, 

đường cơ sở, độ lệch thời gian kênh khi truyền đi các kết quả dạng sóng.   

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 7.14.1.5, thành phần dữ liệu OBX-

5.3-giá trị quan sát (*) của trường dữ liệu OBX-5 bằng kiểu dữ liệu CD kể từ phiên bản 2.5 

2.A.4.0  

2.A.4.1 Hệ số sự hiệu chỉnh độ nhạy định cỡ kênh (NM)  

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định một hệ số hiệu chỉnh dành cho độ 

nhạy kênh, có thể được trích xuất được từ thủ tục định cỡ cuối cùng được thực hiện. Độ 

nhạy kênh thực tế là mức độ ảnh hưởng rất nhỏ tác động lên kênh được đưa ra trong các 

thành phần dữ liệu trước đó bởi hệ số hiệu chỉnh ít hơn một đơn vị. 

2.A.4.2 Đường chuẩn định cỡ kênh (NM)  

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định nghĩa đường chuẩn kênh thực tế (giá trị 

dữ liệu tương ứng với một tín hiệu đầu vào rất nhỏ từ zero). Đường chuẩn thực tế có thể 

khác với lý tưởng bởi vì độ lệch giá trị điện một chiều (DC) trong bộ khuếch đại đã được 
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kết nối tới bộ chuyển đổi tương tự - số (ADC). Giá trị thực tế của đường chuẩn cho tất 

cả các kênh (không cần thiết phải là số nguyên) có thể được xác định tại thời điểm của 

sự định cỡ giống như các giá trị số hóa trung bình thu được khi một tín hiệu zero đầu 

vào được kết nối tới mỗi kênh. 

2.A.4.3 Độ lệch thời gian định cỡ kênh (NM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định nghĩa sự khác biệt về thời gian giữa thời 

gian (có thể giống nhau cho toàn bộ các kênh) lấy mẫu rất nhỏ (sự số hóa) và thời gian 

lấy mẫu thực tế của kênh (hoặc các tỷ lệ của chúng). Giá trị này sẽ khác nhau từ điểm 

zero khi tất cả các kênh được kết nối không được lấy mẫu đồng thời, xuất hiện trong các 

hệ thống, khi đó các kênh liên tục lấy mẫu với khoảng thời gian đều đặn. Giá trị này 

cũng có thể được xác định từ một thủ tục định cỡ trong đó một tín hiệu thời gian biến 

thiên giống nhau được áp dụng cho tất cả các kênh và sự khác nhau về thời gian liên 

kênh (các kênh kết nối) đã được ước lượng, hoặc thông thường giá trị này có thể được 

lấy từ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất dành cho hệ thống số hóa được sử dụng. Ví 

dụ, đối với một hệ thống mà các kênh lấy mẫu liên tục với khoảng thời gian đều đặn t, 

độ lệch thời gian của kênh thứ n sẽ là (n-1)t. Thời gian thực tế của việc lấy mẫu (số hóa) 

của mẫu thứ m của kênh thứ n trong hệ thống này có thể được tính bằng công thức 

R+(m-1)/f+(n-1)t, với R là thời gian tham chiếu tại thời điểm bắt đầu của giai đoạn và f 

là tần số kênh lấy mẫu (t<1/f). 

2.A.5 CD - channel definition – Định nghĩa kênh 

Chú ý: Đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Nội dung này chỉ sử dụng trong bản tin dạng sóng, nhóm CHM, đã được giữ lại chỉ 

dành cho việc tương thích ngược trong phiên bản 2.7 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CD – Định nghĩa kênh 

Số TT Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục  

tham khảo 

1   WVI O  Channel Identifier 

Định danh kênh 

 2.A.84 

2   WVS O  Waveform Source  

Nguồn dạng sóng 

 2.A.85 

3   CSU O  Channel Sensitivity and Units 

Các đơn vị và độ nhạy của kênh 

 2.A.12 

4   CCP O  Channel Calibration Parameters 

Các tham số định cỡ kênh 

 2.A.4 

5  6# NM O  Channel Sampling Frequency 

Tần số lấy mẫu kênh 

 2.A.47 

6   NR O  Minimum and Maximum Data Values 

Các giá trị dữ liệu nhỏ nhất và lớn nhất 

 2.A.48 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được sử dụng cho việc gán nhãn của dữ liệu dạng 

sóng kỹ thuật số. Nó định nghĩa một kênh ghi, tại đó việc kết hợp với các giá trị tại mỗi 

mẫu thời gian của dữ liệu dạng sóng. Mỗi kênh có một số (thường định nghĩa vị trí của 
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nó trong một bảng hiển thị đa kênh) và một tên hoặc nhãn tùy chọn (cũng được dùng 

trong bảng hiển thị). Một hoặc hai nguồn sóng đã được đặt tên có thể cũng kết hợp với 

một kênh (cung cấp cho việc sử dụng các bộ khuếch đại khác biệt với hai đầu vào). Các 

thành phần dữ liệu khác của kiểu dữ liệu định nghĩa kênh có thuộc tính tùy chọn (không 

bắt buộc). Các thành phần dữ liệu độc lập được quy định sau đây. 

2.A.5.0  

2.A.5.1 Định danh kênh (WVI) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể số và tên của kênh ghi với 

dữ liệu dạng sóng đã được truyền đi. 

2.A.5.2 Nguồn dạng sóng (WVS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định danh cho nguồn của dạng sóng kết nối 

với kênh. Hai cái tên có thể được xác định cụ thể trong trường hợp cần thiết cho việc 

định danh riêng lẻ hai đầu vào cho một dạng sóng. Chỉ có một tên cần thiết dành cho 

việc xác định cụ thể trong trường hợp kênh được kết nối tới một đầu vào duy nhất. Ví 

dụ, trong kênh ghi EKG (điện tim) thông thường chỉ có một tên được sử dụng (chẳng 

hạn như I hoặc II); trong phương pháp ghi điện não, hai tên thường được sử dụng, một 

tên cho mỗi đầu vào của bộ khuếch đại vi phân (chẳng hạn như F3 và C3). 

2.A.5.3 Các đơn vị và độ nhạy của kênh (CSU) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định nghĩa độ nhạy kênh (thu được) và các 

đơn vị tính trong phương pháp đo lường. 

2.A.5.4 Các tham số định cỡ kênh (CCP) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định sự hiệu chỉnh liên quan đến độ nhạy 

của kênh, đường chuẩn và độ lệch thời gian kênh. 

2.A.5.5 Tần số lấy mẫu kênh (NM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định nghĩa tần số lấy mẫu tính bằng hertz 

của kênh, nghĩa là số nghịch đảo của thời gian trong một giây giữa các mẫu liên tiếp 

nhau. Chú ý rằng đây là tần số của dữ liệu truyền đi, có thể hoặc không là tần số thực tế 

mà dữ liệu đã thu được bởi một bộ chuyển đổi tương tự - kỹ thuật số (ADC) hoặc nguồn 

dữ liệu số hóa khác (nghĩa là, dữ liệu được truyền đi có thể được chia mẫu nhỏ hơn, 

hoặc được nội suy từ dữ liệu gốc thu được).  

2.A.5.6 Các giá trị dữ liệu lớn nhất và nhỏ nhất (NR) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định nghĩa các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất có 

thể xuất hiện trong kênh này với dữ liệu dạng sóng kỹ thuật số, nghĩa là, biên độ của bộ 

ADC (bộ chuyển đổi tương tự - kỹ thuật số) và cũng xác định cụ thể có hoặc không các 

giá trị dữ liệu dạng số nguyên có thể xuất hiện trong kênh dưới dạng dữ liệu dạng sóng. 

Nếu các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đều là số nguyên (integer) hoặc không có, thì chỉ 

các giá trị dữ liệu dạng số nguyên có thể được sử dụng trong kênh này. Nếu một trong 

hai giá trị nhỏ nhất hoặc giá trị lớn nhất chứa giá trị thập phân (real – số thực), thì các 
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giá trị dữ liệu không nguyên cũng như giá trị dữ liệu số nguyên có thể được sử dụng 

trong kênh này. Đối với bộ ADC đã được ký hiệu n-bit, có đường chuẩn rất nhỏ B = 0, 

các giá trị nhỏ nhất (L) và giá trị lớn nhất (H)  có thể được tính như sau: 

L = -2n-1 

H = 2n-1 – 1 

Đối với một bộ ADC chưa được ký hiệu n-bit, giá trị nhỏ nhất L = 0 và giá trị 

đường chuẩn nhỏ nhất (B), giá trị lớn nhất (H) có thể được tính toán từ công thức sau 

B = 2n-1 

H = 2n - 1 

Biên độ tín hiệu thực tế A (đối với các phép đo điện áp khuếch đại khác nhau, 

điện áp tại bản cực số 1 trừ đi điện áp tại bản cực số 2) có thể được tính toán từ giá trị D 

(khoảng cách giữa L và H) trong dữ liệu dạng sóng sử dụng giá trị đường chuẩn thực tế 

B và độ nhạy rất nhỏ S và hệ số hiệu chỉnh độ nhạy thực tế C được tính toán theo công 

thức 

A = SC(D-B)  

2.A.6 WITHDRAWN (CE – coded entry) – ĐÃ THU HỔI (CE – hạng mục 

dữ liệu được mã hóa) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu CE đã được thay thế bởi các kiểu dữ liệu CWE và CNE, chi 

tiết về kiểu dữ liệu CE đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn bắt đầu từ phiên bản 

2.6  

2.A.7 CF - coded element with formatted values – yếu tố được mã hóa với 

các giá trị đã được định dạng 

Kể từ phiên bản 2.7, bộ thứ ba, trước đây gọi là bộ ba, đã được thêm vào kiểu dữ 

liệu CF. Ngoài ra, có 3 thành phần dữ liệu đã được bổ sung vào mỗi bộ ba nói trên, đến 

thời điểm hiện tại một bộ bao gồm tổng cộng 7 thành phần dữ liệu. Đối với thành phần 

dữ liệu văn bản gốc áp dụng cho toàn bộ CF. 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CF – yếu tố được mã hóa với các giá trị đã được 

định dạng 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= ST O  Identifier 

Định danh 

 2.A.75 

2   FT O  Formatted Text  

Văn bản được định dạng 

 2.A.31 

3 1..12  ID C 0396 Name of Coding System 

Tên của Hệ thống mã hóa 

 2.A.35 

4  20= ST O  Alternate Identifier 

Định danh thay thế 

 2.A.75 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

5   FT O  Alternate Formatted Text  

Văn bản được định danh thay thế 

 2.A.31 

6 1..12  ID C 0396 Name of Alternate Coding System 

Tên của hệ thống mã hóa thay thế 

 2.A.35 

7  10= ST C  Coding System Version ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa 

 2.A.75 

8  10= ST O  Alternate Coding System Version ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế 

 2.A.75 

9  199# ST O  Original Text 

Văn bản gốc 

 2.A.75 

10  20= ST O  Second Alternate Identifier 

Định danh thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

11   FT O  Second Alternate Formatted Text 

Văn bản được định dạng thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

12 1..12  ID O 0396 Name of Second Alternate Coding System 

Tên của hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp 

 2.A.35 

13  10= ST C  Second Alternate Coding System Version ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

14  199= ST C  Coding System OID 

Hệ thống mã hóa OID 

 2.A.75 

15  199= ST O  Value Set OID 

Tập giá trị OID 

 2.A.75 

16  8= DTM C  Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị 

 2.A.75 

17  199= ST C  Alternate Coding System OID 

Hệ thống mã hóa thay thế OID 

 2.A.75 

18  199= ST O  Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế OID 

 2.A.75 

19  8= DTM C  Alternate Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị thay thế 

 2.A.75 

20  199= ST C  Second Alternate Coding System OID 

Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp OID 

 2.A.75 

21  199= ST O  Second Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế thứ cấp OID 

 2.A.75 

22  8= DTM C  Second Alternate Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

Chú ý: Ủy ban kỹ thuật bảng từ vựng là người quản lý kỹ thuật của kiểu dữ liệu CF 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này gửi các mã và các đoạn văn bản đã được định dạng 

kết hợp với mã. Kiểu dữ liệu này có thể được sử dụng để gửi đi văn bản được định dạng 

lần đầu tiên dành cho phần văn bản được đóng khung của một bản báo cáo, ví dụ việc 

mô tả chẩn đoán hình ảnh X-quang tiêu chuẩn dành cho một hình ảnh X-quang phổi 

thông thường. Hệ thống tiếp nhận có thể lưu trữ thông tin này và trong các bản tin sau đó 

chỉ có định danh cần phải gửi đi. Một khả năng khác việc sử dụng của kiểu dữ liệu này 
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là việc truyền đi các bản ghi danh mục dùng chung chính bao gồm văn bản được định 

dạng. Kiểu dữ liệu này có 6 thành phần dữ liệu như sau:  

Các thành phần dữ liệu, chính và thay thế, được định nghĩa chính xác trong kiểu 

CE với trường hợp ngoại lệ của thành phần dữ liệu thứ hai và thứ năm, đó là kiểu dữ liệu 

văn bản được định dạng. 

Ví dụ:  

OBX||CF|71020^CXR^99CPMC||79989^\H\Description:\N\\.sp\\ti+4\Heart is not enlarged. There is no 

evidence of pneumonia, effusion, pneumothorax or any masses. \.sp+3\\H\Impression:\N\\.sp\\.ti+4\Negative 

chest.^99CPMC 

2.A.7.0  

2.A.7.1 Định danh (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự (mã) định danh duy nhất hạng mục đang được 

tham chiếu đến với dạng <text>. Các lược đồ mã hóa khác sẽ có các yếu tố dữ liệu khác 

nhau ở đây. 

2.A.7.2 Văn bản được định dạng (FT) 

Định nghĩa: Tên hoặc mô tả của hạng mục trong yêu cầu với việc bổ sung hoặc 

nhúng các hướng dẫn định dạng. 

2.A.7.3 Tên của hệ thống mã hóa (ID) 

Định nghĩa: Bao gồm tên của hệ thống mã hóa được sử dụng. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0396  – Hệ thống mã hóa tại chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

Kể từ phiên bản 2.7 thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường 

hợp thành phần dữ liệu CF.1 được công bố và thành phần dữ liệu CF.14 thì không được 

công bố. Cả hai thành phần dữ liệu CF.3 và CF.14 có thể được công bố (có giá trị). Bên 

tiếp nhận không nên định danh một mã dựa vào vị trí của nó trong các bộ (định danh, 

định danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc vị trí bên trong một trường dữ 

liệu lặp lại. Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa 

giống như đã quy định tại thành phần dữ liệu CF.3 và/hoặc CF.14, thành phần hệ thống 

mã hóa hoặc Hệ thống mã hóa OID, dành cho bộ. 

2.A.7.4 Định danh thay thế (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự xác định duy nhất một mã thay thế. Tương tự 

như giá trị của thành phần dữ liệu CF-1-Định danh 

Lưu ý cách sử dụng: Định danh thay thế được sử dụng để trình bày địa điểm 

hoặc người dùng tham chiếu đến mã như đã được mô tả. Trong trường hợp xuất hiện, nó 

tuân thủ các quy tắc tương tự cách sử dụng và diễn giải như đã được mô tả trong thành 

phần dữ liệu thứ 1. Trong trường hợp các hai cùng xuất hiện, các định danh trong thành 

phần dữ liệu thứ 4 và thành phần dữ liệu thứ 1 nên có ý nghĩa giống nhau hoàn toàn, 

nghĩa là chúng nên có cùng một ngữ nghĩa chính xác.    
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2.A.7.5 Văn bản được định dạng thay thế(FT) 

Định nghĩa: Tên hoặc sự mô tả của định danh thay thế với việc bổ sung các 

hướng dẫn định dạng được nhúng vào. Tương tự như giá trị của thành phần dữ liệu CF.2 

Văn bản định dạng. 

2.A.7.6 Tên của hệ thống mã hóa thay thế (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa tên của hệ thống mã hóa được sử dụng 

dành cho định danh thay thế. Tương tự như tên của hệ thống mã hóa đã được mô tả trong 

thành phần dữ liệu CF.3 Tên của hệ thống mã hóa. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường 

hợp thành phần dữ liệu CF.4 được công bố (có giá trị) và thành phần dữ liệu CF.17 

không được công bố. Cả hai thành phần dữ liệu CF.6 và CF.17 có thể được công bố. Các 

bên tiếp nhận không nên định danh một mã dựa vào vị trí của nó trong các bộ thành 

phần dữ liệu (định danh, định danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc vị trí 

bên trong một trường dữ liệu lặp lại. Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường 

xuyên hệ thống mã hóa giống như đã được quy định cụ thể trong thành phần dữ liệu 

CF.6 và/hoặc CF.17, thành phần dữ liệu hệ thống mã hóa hoặc hệ thống mã hóa OID, 

dành cho bộ thành phần dữ liệu. 

2.A.7.7 ID phiên bản hệ thống mã hóa (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu chứa thông tin phiên bản của hệ thống mã hóa 

được xác định bởi các thành phần dữ liệu từ 1-3. Nếu thành phần dữ liệu CF.3 được 

công bố (có giá trị) với một giá trị khác HL7nnnn hoặc là loại bảng do người dùng định 

nghĩa, ID phiên bản phải được định giá trị với một ID phiên bản thực tế. Nếu thành phần 

dữ liệu CF.3 được công bố với một giá trị HL7nnnn và nnnn là loại bảng HL7, ID phiên 

bản có thể có một giá trị thực tế hoặc nó có thể không tồn tại. Trong trường hợp ID 

phiên bản không tồn tại, nó sẽ được diễn giải để có cùng giá trị giống như mã số phiên 

bản HL7 trong phân đoạn tiêu đề của bản tin.  

2.A.7.8 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản của hệ thống mã hóa đã được 

xác định bởi các thành phần dữ liệu từ 4 – 6. Tương tự như thành phần dữ liệu CF.7 ID 

phiên bản hệ thống mã hóa 

2.A.7.9 Văn bản gốc (ST) 

Định nghĩa: Văn bản đã được đọc và/hoặc được lựa chọn bởi người dùng nhập dữ 

liệu. Văn bản gốc có thể được sử dụng trong một giao diện người dùng có cấu trúc để 

thu nhận những gì người dùng đã nhìn thấy giống như việc trình bày mã trên màn hình 

nhập liệu, hoặc trong một tình huống mà người dùng ghi chép hoặc nhập trực tiếp đoạn 

văn bản, nó là đoạn văn bản được nhập vào hoặc phát hành bởi người sử dụng. Trong 

một tình huống đôi khi mã được cấp phát sau khi đoạn văn bản được nhập vào, văn bản 
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gốc là văn bản hoặc đoạn văn bản được sử dụng với vai trò làm nền tảng cơ bản để cấp 

phát và gán mã. 

2.A.7.10 Định danh thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự xác định duy nhất một mã thay thế. Tương tự 

như thành phần dữ liệu CF.1 Định danh 

2.A.7.11 Second Alternate FormattedText (FT) – Văn bản đã được định dạng biến đổi 

thứ cấp (FT) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên bản của định danh thay thế thứ cấp. 

Tương tự như thành phần dữ liệu CF.2 Văn bản được định dạng. 

2.A.7.12 Tên của hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp (ID) 

Định nghĩa: Định danh lược đồ mã hóa đang được sử dụng trong thành phần dữ 

liệu định danh thay thế thứ cấp. Tương tự như thành phần dữ liệu CF. 3 Tên của hệ 

thống mã hóa. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.10 được công bố và thành phần dữ liệu CF.20 không được công bố. Cả hai thành 

phần dữ liệu CF.10 và CF.20 có thể được công bố. Các bên tiếp nhận không nên định 

danh một mã dựa vào vị trí của nó trong các bộ (định danh, định danh thay thế, định 

danh thay thế thứ cấp) hoặc vị trí bên trong một trường dữ liệu lặp lại. Thay vào đó, bên 

tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa giống như đã được xác định cụ 

thể trong thành phần dữ liệu CF.12 và/hoặc CF.20 thành phần dữ liệu hệ thống mã hóa 

hoặc hệ thống mã hóa OID dành cho bộ các thành phần dữ liệu. 

2.A.7.13 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản của hệ thống mã 

hóa đã được xác định bởi các thành phần dữ liệu từ 10 – 12. Tương tự như thành phần 

dữ liệu CF.7 ID phiên bản hệ thống mã hóa 

2.A.7.14 Hệ thống mã hóa OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CNE.3. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” được thay 

thế bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do 

người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID 

được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.1 được công bố và thành phần dữ liệu CF.3 không được công bố. Cả hai thành 

phần dữ liệu CF.3 và CF.14 có thể được công bố.     

2.A.7.15 Tập giá trị OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CWE.1. Giá trị 
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của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp của bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do 

người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID 

được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác nhau. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã 

phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ 

thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập 

giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một 

tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.7.16 ID phiên bản tập giá trị (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CF.15. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá trị có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.15 được công bố. 

2.A.7.17 OID Hệ thống mã hóa thay thế (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CF.6. Tương 

tự như giá trị thành phần dữ liệu CF.14 Hệ thống mã hóa OID. 

Giá trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” 

đã được thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa 

hoặc bảng do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên 

ngoài, OID đã được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.4 được công bố và thành phần dữ liệu CF.6 không được công bố. Cả hai thành 

phần dữ liệu CF.6 và CF.17 có thể được công bố.  

2.A.7.18 OID Tập giá trị thay thế (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CF.4. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####” được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác nhau. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã 

phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ 

thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập 
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giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một 

tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.7.19 ID phiên bản tập giá trị thay thế (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CF.18. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá trị có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.18 được công bố. 

2.A.7.20 OID Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CF.12. Tương 

tự như giá trị thành phần dữ liệu CF.14 Hệ thống mã hóa OID. 

Giá trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” 

đã được thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa 

hoặc bảng do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên 

ngoài, OID đã đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CF.10 được công bố và thành phần dữ liệu CF.12 không được công bố. Cả hai thành 

phần dữ liệu CF.12 và CF.20 có thể được công bố. 

2.A.7.21 OID Tập giá trị thay thế thứ cấp OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CF.10. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID đã đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã phải 

đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ thuộc vào 

tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập giá trị và 

chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một tập giá trị 

bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.7.22 ID phiên bản tập giá trị thay thế thứ cấp (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CF.21. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CF.21 được công bố. 
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2.A.8 CNE – coded with no exceptions – Mã hóa không có trường hợp ngoại 

lệ 

Kể từ phiên bản 2.7, một bộ thứ ba, trước đây gọi là bộ ba, đã được bổ sung vào 

loại dữ liệu CNE. Ngoài ra, 3 thành phần dữ liệu mới đã được thêm vào mỗi một bộ 

chẳng hạn như mỗi một bộ bây giờ có tổng cộng 7 thành phần dữ liệu. Thành phần dữ 

liệu văn bản gốc áp dụng vào toàn bộ kiểu dữ liệu CNE. 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CNE – Mã hóa không có trường hợp ngoại lệ 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= ST R  Identifier 

Định danh 

 2.A.75 

2  199# ST O  Text 

Văn bản mô tả 

 2.A.75 

3 1..12  ID O 0396 Name of Coding System 

Tên của hệ thống mã hóa 

 2.A.35 

4  20= ST O  Alternate Identifier 

Định danh thay thế 

 2.A.75 

5  199# ST O  Alternate Text 

Văn bản mô tả thay thế 

 2.A.75 

6 1..12  ID O 0396 Name of Alternate Coding System 

Tên của hệ thống mã hóa thay thế 

 2.A.35 

7  10= ST C  Coding System Version ID  

ID phiên bản hệ thống mã hóa 

 2.A.75 

8  10= ST O  Alternate Coding System Version ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế 

 2.A.75 

9  199# ST O  Original Text 

Văn bản gốc 

 2.A.75 

10  20= ST O  Second Alternate Identifier 

Định danh thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

11  199# ST O  Second Alternate Text 

Văn bản mô tả thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

12 1..12  ID O 0396 Name of Second Alternate Coding  System 

Tên của hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp 

 2.A.35 

13  10= ST C  Second Alternate Coding System Version 

ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế thứ 

cấp 

 2.A.75 

14  199= ST C  Coding System OID 

Hệ thống mã hóa OID 

 2.A.75 

15  199= ST O  Value Set OID 

Tập giá trị OID 

 2.A.75 

16  8= DTM C  Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị 

 2.A.22 

17  199= ST C  Alternate Coding System OID 

Hệ thống mã hóa thay thế OID 

 2.A.75 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396


Chương 2A: Điều khiển – Các loại dữ liệu 

Trang 26 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

18  199= ST O  Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế OID 

 2.A.75 

19  8= DTM C  Alternate Value Set Version ID  

ID phiên bản tập giá trị thay thế 

 2.A.22 

20  199= ST C  Second Alternate Coding System OID 

Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp OID 

 2.A.75 

21  199= ST O  Second Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế thứ cấp OID 

 2.A.75 

22  8= DTM C  Second Alternate Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị thay thế thứ cấp 

 2.A.22 

Chú ý: Ủy ban kỹ thuật từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật kiểu dữ liệu CNE.  

Định nghĩa: Quy định cụ thể thành phần mã hóa và chi tiết kết hợp của nó. Loại 

dữ liệu CNE được sử dụng trong trường hợp một trường dữ liệu có thuộc tính bắt buộc 

hoặc yêu cầu cần thiết. Bảng HL7 quy định cụ thể hoặc dữ liệu danh mục nhập vào hoặc 

hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài phải được sử dụng và có thể không được 

mở rộng với các giá trị nội bộ (địa phương). Văn bản diễn giải không thể thay thế mã. 

Trường dữ liệu CNE phải có một bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do bên ngoài định 

nghĩa kết hợp với nó. Trường dữ liệu CNE có thể có bối cảnh nhạy cảm chẳng hạn như 

một sự lựa chọn của các hệ thống mã hóa rõ ràng có thể được chủ định trước. Điều này 

cho phép các lĩnh vực và các loại khác của chuyên môn. Mọi vấn đề nỗ lực sẽ được thực 

hiện để liệt kê các hệ thống mã hóa phù hợp được quy định cụ thể trong thành phần dữ 

liệu thứ 3, tuy nhiên, tổ chức tiêu chuẩn nhận thấy rằng việc liệt kê toàn bộ các hệ thống 

mã hóa (đầy đủ) là không khả thi. 

Chú ý: Sự hiện diện của hai tập giá trị của các mã tương đương trong kiểu dữ liệu này khác 

nhau về mặt ngữ nghĩa từ một sự lặp lại của một trường dữ liệu sử dụng kiểu dữ liệu CNE. Với 

sự lặp lại, một số mã khác biệt (với ý nghĩa riêng biệt) có thể đã được truyền đi. 

Ví dụ 1: Thuốc phải được mã hóa và mã phải được lấy từ hệ thống mã hóa đã 

được quy định cụ thể. Hệ thống mã hóa là một hệ thống mã hóa được định nghĩa bên 

ngoài. Ví dụ thu thập được từ trường dữ liệu FT1-26. 

|0006-0106-58^Prinivil 10mg oral tablet^NDC| 

Ví dụ 2: Chế độ đồng thuận phải được mã hóa và phải được lấy từ hệ thống mã 

hóa được xác định cụ thể. Hệ thống mã hóa là một bảng mã HL7. Ví dụ thu thập được từ 

trường dữ liệu CON-26 

|V^Verbal^HL70497^^^^2.8| 

2.A.8.0  

2.A.8.1 Định danh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa một chuỗi các ký tự (mã) định 

danh duy nhất hạng mục đang được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu CNE.2. Các lược 

đồ mã hóa khác nhau sẽ có các thành phần dữ liệu khác nhau ở đây. 
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Lưu ý cách sử dụng: Định danh là bắt buộc và phải có một mã phù hợp (hợp lệ). 

2.A.8.2 Văn bản mô tả (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ 2 chứa tên mô tả hoặc văn bản của một định 

danh, ví dụ, nhồi máu cơ tim hoặc một mô tả hình ảnh X-quang. Đây là văn bản tương 

ứng được ấn định bởi hệ thống mã hóa cho định danh. 

Lưu ý cách sử dụng: Văn bản mô tả của mã có thuộc tính tùy chọn (không bắt 

buộc) nhưng việc sử dụng của nó nên được khuyến khích bởi vì nó làm cho các bản tin 

dễ dàng được xem xét, rà soát chính xác, đặc biệt là dành cho việc kiểm tra và khắc phục 

lỗi trong quá trình giao tiếp.  

2.A.8.3 Tên của hệ thống mã hóa (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ 3 chứa mã dành cho tên của hệ thống mã hóa 

mà giá trị của thành phần dữ liệu CNE.1 thu thập được hoặc tham chiếu đến. Tham khảo 

Bảng HL7 0396 – Các hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. Mỗi hệ thống mã hóa được cấp phát và ấn định một định danh duy nhất. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần 

dữ liệu CNE.1 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.14 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CNE.3 và CNE.14 có thể cùng được công bố. Các bên nhận không 

nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các bộ (định danh, định danh thay thế, 

hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc dựa vào vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. Để thay 

thế, bên nhận nên kiểm tra thường xuyên Hệ thống mã hóa giống như đã được xác định 

cụ thể trong thành phần dữ liệu CNE.3 và/hoặc CNE.14 thành phần dữ liệu của “Hệ 

thống mã hóa” hoặc “OID của Hệ thống mã hóa” dành cho bộ. Sự kết hợp của định 

danh và tên của hệ thống mã hóa trình diễn một khái niệm duy nhất dành cho một 

hạng mục dữ liệu. 

Một vài tổ chức công bố/phát hành/xuất bản các bộ mã có thể có nhiều hơn một 

tác giả. Hệ thống mã hóa, sau đó, phải là duy nhất, là một sự kết nối của tên tổ chức có 

thẩm quyền mã hóa và tên bộ mã hoặc bảng của nó. Trong trường hợp bảng HL7 (bảng 

do HL7 định nghĩa) được sử dụng dành cho loại dữ liệu CNE, thành phần dữ liệu tên 

của hệ thống mã hóa được định nghĩa theo định dạng HL7nnnn với nnnn là mã số 

bảng HL7. Tương tự nhự vậy, các bảng ISO sẽ được đặt tên là ISOnnnn, với nnnn là mã 

số bảng ISO. 

Lưu ý cách sử dụng: Phát biểu sau đây được giữ lại dành cho việc tương 

thích ngược kể từ phiên bản 2.7. Việc thực hành tốt nhất sẽ khuyến nghị rằng thành 

phần dữ liệu này luôn luôn được công bố. Tuy nhiên, nếu trường dữ liệu văn bản tường 

thuật nói rõ ràng “Tham chiếu đến bảng HL7 nnnn với các giá trị hợp lệ” và nếu hệ 

thống bên gửi và bên nhận đều tuân thủ tiêu chuẩn HL7, hệ thống mã hóa sẽ được nhận 

biết từ tiêu chuẩn. Điều này sẽ giống như một trường dữ liệu với loại dữ liệu ID, ngoại 

trừ trường hợp một bộ ba thứ hai mà trong đó biểu diễn một mã thay thế. 
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2.A.8.4 Định danh thay thế (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một mã thay thế. Tương tự 

với thành phần dữ liệu CNE.1 Định danh. 

Lưu ý cách sử dụng: Định danh thay thế được sử dụng để trình bày mã địa 

phương hoặc người dùng sử dụng. Nếu xuất hiện, nó tuân thủ các quy tắc tương tự về 

việc sử dụng và diễn giải giống như đã được mô tả trong thành phần dữ liệu thứ 1. Nếu 

cả hai cùng xuất hiện, các định danh trong thành phần dữ liệu thứ 4 và thành phần dữ 

liệu thứ 1 nên có chính xác một ý nghĩa, nghĩa là, chúng nên tương đồng nhau về mặt 

ngữ nghĩa. 

2.A.8.5 Văn bản mô tả thay thế (ST) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên văn của định danh thay thế. Tương tự với 

thành phần dữ liệu CNE.2 Văn bản  

Lưu ý cách sử dụng: Nếu xuất hiện, thành phần dữ liệu CNE.5 tuân thủ các quy 

tắc tương tự của việc sử dụng và diễn giải đã được mô tả dành cho thành phần dữ liệu 

thứ 2 CNE.2 

2.A.8.6 Tên của hệ thống mã hóa thay thế (ID) 

Định nghĩa: Định danh lược đồ mã hóa đang được sử dụng trong thành phần dữ 

liệu định danh thay thế. Tương tự như thành phần dữ liệu CNE.3 Tên của hệ thống mã 

hóa. Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Các hệ thống mã hóa trong trong chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần 

dữ liệu CNE.4 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.17 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CNE.6 và CNE.17 có thể cùng được công bố. Các bên nhận không 

nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các bộ (định danh, định danh thay thế, 

hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc dựa vào vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. Để thay 

thế, bên nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa giống như đã được xác định 

cụ thể trong thành phần dữ liệu CNE.6 và/hoặc CNE.17 thành phần dữ liệu của “Hệ 

thống mã hóa” hoặc “OID của hệ thống mã hóa” dành cho bộ. 

Lưu ý cách sử dụng: Nếu xuất hiện, thành phần dữ liệu CNE.6 tuân thủ các quy 

tắc tương tự của việc sử dụng và diễn giải giống như đã được mô tả dành cho thành phần 

dữ liệu CNE.3. 

2.A.8.7 ID phiên bản hệ thống mã hóa (ST) 

Định nghĩa: ID phiên bản dành cho hệ thống mã hóa được định danh trong thành 

phần dữ liệu CNE.3. Nó thuộc về các thành phần dữ liệu từ 1 – 3 về mặt khái niệm và 

xuất hiện ở đây chỉ dành cho các lý do của việc tương thích ngược. 

Lưu ý cách sử dụng: Trong trường hợp hệ thống mã hóa là một hệ thống bất kỳ 

thay vì một “hệ thống mã hóa HL7”, ID phiên bản phải có giá trị với một ID phiên bản 

thực tế. Trong trường hợp hệ thống mã hóa là “hệ thống mã hóa HL7”, ID phiên bản có 

thể có một giá trị thực tế hoặc nó có thể không tồn tại (vắng mặt). Trong trường hợp ID 
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phiên bản không tồn tại, nó sẽ được diễn giải để có cùng giá trị giống như mã số phiên 

bản HL7 trong phân đoạn tiêu đề bản tin. Mô tả văn bản của mã có thuộc tính tùy chọn 

nhưng phương thức sử dụng của nó nên được khuyến khích vì nó làm cho các bản tin dễ 

dàng hơn trong việc xem xét chính xác, đặc biệt là trong quá trình kiểm tra và xử lý khắc 

phục lỗi. 

2.A.8.8 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế (ST) 

Định nghĩa: ID phiên bản dành cho hệ thống mã hóa được định danh trong thành 

phần dữ liệu CNE.6. Nó thuộc về nhóm các thành phần dữ liệu thay thế (tham khảo mục 

2.A.1) về mặt khái niệm và xuất hiện ở đây chỉ dành cho các lý do của việc tương thích 

ngược. Tương tự như thành phần dữ liệu CNE.7 ID Phiên bản hệ thống mã hóa. 

Lưu ý cách sử dụng: Nếu xuất hiện, thành phần dữ liệu CNE.8 tuân thủ các quy 

tắc tương tự về cách sử dụng và diễn giải giống như đã được mô tả trong thành phần dữ 

liệu CNE.7. 

2.A.8.9 Văn bản gốc (ST) 

Định nghĩa: Văn bản được xem và hoặc lựa chọn bởi người sử dụng nhập dữ liệu. 

Văn bản gốc có thể được sử dụng trong giao diện người dùng có cấu trúc để thu thập 

những gì mà người sử dụng nhìn thấy giống như việc trình bày của mã trên màn hình 

nhập dữ liệu, hoặc tình huống người sử dụng ghi chép hoặc nhập văn bản trực tiếp, nó là 

văn bản được nhập vào hoặc phát hành bởi người sử dụng. Trong một trường hợp, đôi 

khi mã được cấp phát và ấn định sau khi văn bản được nhập vào, văn bản gốc là văn bản 

hoặc đoạn văn bản cơ bản được sử dụng để ấn định mã. 

2.A.8.10 Định danh thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một mã thay thế thứ cấp. 

Tương tự với thành phần dữ liệu CN.1 Định danh 

2.A.8.11 Văn bản thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên bản của định danh thay thế thứ cấp. 

Tương tự như thành phần dữ liệu  CNE.2 Văn bản. 

2.A.8.12 Tên của hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp (ID) 

Định nghĩa: Định danh lược đồ mã hóa đang được sử dụng trong thành phần dữ 

liệu định danh thay thế thứ cấp. Tương tự như thành phần dữ liệu CNE.3 Tên của hệ 

thống mã hóa. Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Các hệ thống mã hóa trong chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần 

dữ liệu CNE.10 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.20 không được công bố. Cả 

hai thành phần dữ liệu CNE.12 và CNE.20 có thể cùng được công bố. Các bên nhận 

không nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các bộ (định danh, định danh 

thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc dựa vào vị trí trong trường dữ liệu lặp 

lại. Để thay thế, bên nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa giống như đã 
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được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CNE.12 và/hoặc CNE.20, thành phần dữ 

liệu của “Hệ thống mã hóa” hoặc “OID của Hệ thống mã hóa” dành cho bộ. 

2.A.8.13 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay đổi thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản đối với hệ thống mã hóa đã 

được định danh bởi các thành phần dữ liệu từ 10 – 12. Tương tự như thành phần dữ liệu 

CNE.7 ID phiên bản Hệ thống mã hóa. 

2.A.8.14 Hệ thống mã hóa OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CNE.3. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” được thay 

thế bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do 

người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID 

được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CNE.1 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.3 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CNE.3 và CNE.14 có thể được công bố.  

2.A.8.15 Tập giá trị OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CNE.1. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID được 

đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã phải 

đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ thuộc vào 

tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập giá trị và 

chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một tập giá trị 

bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.8.16 ID phiên bản tập giá trị (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CNE.15. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CNE.15 được công bố. 
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2.A.8.17 Hệ thống mã hóa thay thế OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CNE.6. 

Tương tự như giá trị của thành phần dữ liệu CNE.14 Hệ thống mã hóa OID. 

Giá trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” 

đã được thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa 

hoặc bảng do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên 

ngoài, OID đã được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CNE.4 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.6 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CNE.6 và CNE.17 có thể được công bố.  

2.A.8.18 Tập giá trị thay thế OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CNE.4. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã phải 

đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ thuộc vào 

tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập giá trị và 

chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một tập giá trị 

bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.8.19 ID phiên bản tập giá trị thay thế (DTM) 

Định nghĩa: thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CNE.18. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CNE.18 được công bố. 

2.A.8.20 Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CNE.12. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” đã được 

thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng 

do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên ngoài, OID 

đã đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CNE.4 được công bố và thành phần dữ liệu CNE.6 hoặc CNE.18 không được công 
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bố. Nói một cách ngắn gọn, một trong những thành phần dữ liệu CNE.6, CNE.14, hoặc 

CNE.17 phải được công bố trong trường hợp thành phần dữ liệu CNE.4 được công bố. 

2.A.8.21 Tập giá trị thay thế thứ cấp OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CNE.10. Giá 

trị của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế 

bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID đã đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng mã phải 

đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ KHÔNG phụ thuộc vào 

tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải mã có trong tập giá trị và 

chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc vắng mặt của một tập giá trị 

bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.8.22 ID phiên bản tập giá trị thay thế thứ cấp (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CNE.21. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CNE.21 được công bố. 

2.A.9 CNN - composite ID number and name simplified – Mã số ID phức 

hợp và tên gọi đơn giản 

Chú ý: Được giữ lại dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.6. 

Các trường dữ liệu kết hợp với kiểu dữ liệu này đã được thay thế bởi phân đoạn dữ 

liệu ROL  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CNN – Mã số ID phức hợp và tên gọi đơn giản 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  15= ST O  ID Number 

Mã số ID 

 2.A.75 

2  50# ST O  Family Name 

Tên gia đình (Họ) 

 2.A.75 

3  30# ST O  Given Name 

Tên gọi 

 2.A.75 

4  30# ST O  Second and Further Given Names 

or Initials Thereof 

Các tên gọi thứ hai và tiếp theo 

hoặc tên viết tắt 

 2.A.75 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

5  20# ST O  Suffix (e.g., JR or III)  

Hậu tố (ví dụ, JR hoặc III) 

 2.A.75 

6  20# ST O  Prefix (e.g., DR) 

Tiền tố (ví dụ DR) 

 2.A.75 

7  6= IS O 0360 Degree (e.g., MD) 

Bằng cấp (ví dụ, MD) 

 2.A.36 

8  4= IS C 0297 Source Table 

Bảng nguồn 

 2.A.36 

9  20= IS C 0363 Assigning Authority - Namespace 

ID  

Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền 

cấp – ID tên vùng 

  2.A.36 

10  199= ST C  Assigning Authority  - Universal 

ID 

Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền 

cấp – ID chung (quốc tế) 

 2.A.75 

11 1..6  ID C 0301 Assigning Authority  - Universal 

ID Type 

Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền 

cấp – Loại ID chung 

 2.A.35 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một cá nhân bằng cách sử dụng cả hai một định danh 

và một tên gọi của cá nhân. Được duy trì dành cho việc tương thích ngược chỉ trong 

phiên bản 2.6. 

Chú ý: Khôi phục kiểu dữ liệu nguyên bản (gốc) CN giống như đã được triển khai ban đầu 

trong loại dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 4.5.3.32 và 7.4.1.32 – trường dữ liệu (OBR-

32), mục 4.5.3.33 và 7.4.1.33 – trường dữ liệu (OBR-33), mục 4.5.3.34 – trường dữ liệu (OBR-

34), mục 4.5.3.35 và 7.4.1.35 – trường dữ liệu (OBR-35). Các thành phần dữ liệu thứ 7 và 8, tuy 

nhiên, đã được nâng cấp lên kiểu dữ liệu IS để phù hợp với bài toán thực tế mà không vi 

phạm vào điều kiện tương thích ngược. 

2.A.9.0  

2.A.9.1 Mã số ID (ST) 

ID đã được mã hóa theo một bảng do người dùng định nghĩa. Nếu thành phần dữ 

liệu đầu tiên xuất hiện, một trong hai thành phần dữ liệu CNN.8 hoặc CNN.9, hoặc cả hai 

thành phần dữ liệu CNN.10 và CNN.11, phải được gán giá trị. 

2.A.9.2 Tên gia đình (Họ) (ST) 

Thành phần dữ liệu này chứa tên gia đình (họ) của cá nhân theo định dạng chuỗi 

ký tự (string). 

2.A.9.3 Tên gọi (ST) 

Được sử dụng giống như tên đầu tiên (đối với tiếng Anh). Thành phần dữ liệu này 

là tên gọi thông thường của một cá nhân (tên gọi theo văn hóa Việt Nam) 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70360
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2.A.9.4 Tên gọi thứ hai và tiếp theo hoặc viết tắt (ST) 

2.A.9.5 Hậu tố (ST) 

Được sử dụng để xác định hậu tố của tên gọi (ví dụ: Jr. hoặc III – theo văn hóa 

của người Anh). Được sử dụng để thể hiện bằng cấp, trình độ, tình trạng pháp lý. 

2.A.9.6 Tiền tố (ST) 

Được sử dụng để xác định tiền tố của tên gọi (Ví dụ: Dr. hoặc ). Thông thường 

được sử dụng để thể hiện chức danh. 

2.A.9.7 Bằng cấp (IS) 

Được sử dụng để xác định bằng cấp học vấn (Ví dụ: MD). Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa 0306 – Bằng cấp/Giấp phép/Chứng nhận trong chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. 

2.A.9.8 Bảng nguồn (IS) 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0297 – Nguồn ID CN trong 

chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. Được sử dụng để mô tả/phác họa 

các thành phần dữ liệu đầu tiên. Trong trường hợp thành phần dữ liệu thứ 1 đã được gán 

giá trị, hoặc một trong hai thành phần dữ liệu CNN.8 hoặc CNN.9 hoặc cả hai CNN.10 

và CNN.11 phải được gán giá trị. 

2.A.9.9 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp – ID tên vùng (IS) 

Tham khảo mục 2.A.14.4, Định nghĩa “Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp 

(HD)”. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – Cơ quan/hệ thống có 

thẩm quyền cấp trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Cơ quan/hệ thống 

có thẩm quyền cấp là một biểu diễn thông thường tuân theo loại dữ liệu HD, nhưng khi 

được kết hợp với 3 thành phần dữ liệu ở đây (CNN.9, CNN.10 và CNN.11) trong loại dữ 

liệu này để nó có thể được biểu diễn đầy đủ. Ngoài ra, lưu ý rằng nếu các thành phần dữ 

liệu bổ sung được thêm vào loại dữ liệu HD ở tương lai, việc điều chỉnh là cần thiết để 

tuân thủ loại dữ liệu này. 

Nếu thành phần dữ liệu 1 được gán giá trị, hoặc một trong hai thành phần dữ liệu 

CNN.8 hoặc CNN.9, hoặc cả hai thành phần dữ liệu CNN.10 và CNN.11, phải được gán 

giá trị.  

2.A.9.10 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp – ID phổ biến (ST) 

Tham khảo mục 2.A.14.4, Định nghĩa “Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp 

(HD)”. 

Nếu thành phần dữ liệu CNN.11 được gán giá trị, hoặc một trong hai thành phần 

dữ liệu CNN.8 hoặc CNN.9, hoặc cả hai thành phần dữ liệu CNN.10 và CNN.11, phải 

được gán giá trị. 
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2.A.9.11 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp – Loại ID phổ biến (ID) 

Tham khảo mục 2.A.14.4, Định nghĩa “Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp 

(HD)”. Trong trường hợp thành phần dữ liệu này được biết đến là UID, tham chiếu đến 

Bảng HL7 0301 – Loại ID phổ biến trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 

Nếu thành phần dữ liệu CNN.10 được gán giá trị, thì thành phần dữ liệu này phải 

có giá trị. Trong trường hợp thành phần dữ liệu thứ 1 được gán giá trị, hoặc một trong 

hai thành phần dữ liệu CNN.8 hoặc CNN.9, hoặc cả hai thành phần dữ liệu CNN.10 và 

CNN.11, phải được gán giá trị. 

2.A.10 CP - composite price – Giá phức hợp  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CP – Giá phức hợp/kết hợp 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   MO R  Price 

Giá 

 2.A.41 

2 1..2  ID O 0205 Price Type 

Kiểu giá 

 2.A.35 

3  = NM O  From Value 

Giá trị khởi điểm 

 2.A.47 

4  = NM O  To Value 

Giá trị đích 

 2.A.47 

5   CWE C  Range Units 

Các đơn vị khoảng 

 2.A.13 

6 1..1  ID O 0298 Range Type 

Kiểu khoảng 

 2.A.35 

Chú ý: Kiểu dữ liệu này thường được sử dụng để định nghĩa một trường dữ liệu lặp lại bên 

trong một phân đoạn xác định 

Ví dụ: 

|100.00&USD^UP^0^9^min^P~50.00&USD^UP^10^59^min^P~10.00&USD^UP^60^999^P~5

0.00&USD^AP~200.00&USD^PF 

~80.00&USD^DC| 

2.A.10.0  

2.A.10.1 Giá (MO) 

Định nghĩa: Chỉ thành phần dữ liệu đã được yêu cầu; thông thường nó chứa một 

điểm thập phân. Chú ý rằng mỗi thành phần dữ liệu của kiểu dữ liệu MO (Mục 2.A.41, 

“MO-tiền tệ”) là một thành phần dữ liệu con ở đây.  

2.A.10.2 Kiểu giá (ID) 

Định nghĩa: Một giá trị đã được mã hóa, kiểu dữ liệu ID. Tham chiếu đến Bảng 

HL7 0205-Kiểu giá trong chương 2C, các bảng mã, đối với các giá trị hợp lệ. 
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2.A.10.3 Giá trị khởi điểm (NM) 

Định nghĩa: Số xác định giới hạn thấp nhất hoặc ranh giới của khoảng. Thành 

phần dữ liệu này, cùng với thành phần dữ liệu CP.4, xác định cụ thể “khoảng giá”. 

Khoảng có thể đã được định nghĩa là thời gian hoặc số lượng. Ví dụ, khoảng có thể chỉ 

ra rằng 10 phút đầu tiên của thủ tục là một giá. Một sự lặp lại khác của kiểu dữ liệu có 

thể sử dụng khoảng để xác định cụ thể rằng sau 10 phút đến 60 phút của thủ tục được 

tính theo khoảng giá khác; sự lặp lại cuối cùng có thể xác định rằng cuối cùng từ 60 phút 

đến N phút của thủ tục là một mức giá thứ ba. 

Chú ý rằng, nếu thành phần dữ liệu CP.2 Kiểu giá là TP, thì cả hai thành phần dữ 

liệu CP.3 và CP.4 có thể có giá trị rỗng (null). 

2.A.10.4 Giá trị đích (NM) 

Định nghĩa: Số xác định cụ thể giới hạn cao nhất hoặc ranh giới của khoảng. 

2.A.10.5 Các đơn vị khoảng (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này mô tả các đơn vị kết hợp với khoảng giá trị, 

ví dụ, giây, phút, giờ, ngày, số lượng (ví dụ: số đếm). Kể từ phiên bản 2.7, mã thống nhất 

đã được định nghĩa bên ngoài dành cho các đơn vị của việc đo lường (UCUM) trong 

trường hợp mã độ nhạy là các mã cần thiết cho các đơn vị của phép đo. Tham chiếu đến 

bảng định nghĩa bên ngoài “Mã thống nhất  dành cho các đơn vị đo lường” (UCUM) 

[http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM] với các giá trị hợp lệ. Các mã nội bộ/địa phương có 

thể được gửi đi để bổ sung cho các mã UCUM. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu thành phần dữ liệu CP.3 giá 

trị khởi điểm và/hoặc thành phần dữ liệu CP.4 Giá trị đích có giá trị 

2.A.10.6 Kiểu khoảng (ID) 

Định nghĩa: Tham chiếu đến Bảng HL7 0298 – CP Kiểu khoảng với các giá trị 

hợp lệ. 

2.A.11 CQ - composite quantity with units  - Số lượng phức hợp với các đơn 

vị  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CQ – Số lượng phức hợp với các đơn vị 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NM O  Quantity 

Số lượng 

 2.A.47 

2   CWE O 9999 Units 

Các đơn vị 

 2.A.13 

Chú ý: CQ không thể được xuất hiện một cách hợp lệ khi được nhúng vào bên trong một kiểu 

dữ liệu khác. Việc sử dụng của nó bị ràng buộc theo một trường dữ liệu của phân đoạn. 
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Ví dụ: 

|123.7^kg|  kilogram là một đơn vị đo ISO 

|150^lb&&ANSI+| trọng lượng theo pound là một đơn vị đo của Mỹ đã được định nghĩa 

trong ANSI+. 

2.A.11.0  

2.A.11.1 Số lượng (NM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể số lượng hoặc tổng số giá trị 

của một thực thể được biểu diễn dưới dạng số học. 

2.A.11.2 Các đơn vị (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể các đơn vị mà trong đó số 

lượng được biểu diễn theo đơn vị đó. Kể từ phiên bản 2.7 mã thống nhất được định 

nghĩa bên ngoài dành cho các đơn vị của đo lường (UCUM) trường hợp với mã độ nhạy 

là mã được yêu cầu dành cho các đơn vị của phép đo. Tham chiếu đến bảng mở rộng 

“Mã thống nhất dành cho các đơn vị của phép đo” (UCUM) 

[http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM] với các giá trị hợp lệ. Mã nội bộ/địa phương có thể 

được truyền đi để bổ sung cho các mã UCUM. 

2.A.12  CSU - channel sensitivity and units – Các đơn vị và Độ nhạy của kênh 

Chú ý: Được giữ lại dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.7. 

Nội dung này chỉ được sử dụng trong kiểu dữ liệu định nghĩa kênh CD, đã được giữ lại 

dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.7. 

Kể từ phiên bản 2.7, một bộ thứ ba, trước đây được biết đến là một bộ ba thành 

phần dữ liệu, đã được bổ sung vào kiểu dữ liệu CSU. Ngoài ra, 3 thành phần dữ liệu mới 

được thêm vào mỗi bộ thành phần dữ liệu, hiện tại mỗi bộ có tổng cộng 7 thành phần dữ 

liệu. Thành phần dữ liệu văn bản gốc áp dụng cho toàn bộ kiểu dữ liệu CSU.  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CSU – độ nhạy kênh và các đơn vị 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NM R  Channel Sensitivity 

Độ nhạy kênh 

 2.A.47 

2  20= ST C  Unit of Measure Identifier 

Đơn vị của định danh phép đo 

 2.A.75 

3  199# ST C  Unit of Measure Description 

Đơn vị của mô tả phép đo 

 2.A.75 

4 1..12  ID C 0396 Unit of Measure Coding System 

Đơn vị của hệ thống mã hóa phép 

đo 

 2.A.35 

5  20= ST O  Alternate Unit of Measure 

Identifier 

Đơn vị thay thế của định danh 

phép đo 

 2.A.75 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

6  199# ST O  Alternate Unit of Measure 

Description 

Đơn vị thay thế của mô tả phép 

đo 

 2.A.75 

7 1..12  ID C 0396 Alternate Unit of Measure Coding 

System 

Đơn vị thay thế của hệ thống mã 

hóa phép đo 

 2.A.35 

8  10= ST C  Unit of Measure Coding System 

Version ID 

Đơn vị của ID phiên bản hệ thống 

mã hóa phép đo 

 2.A.75 

9  10= ST O  Alternate Unit of Measure Coding 

System Version ID 

Đơn vị thay thế của ID phiên bản 

hệ thống mã hóa phép đo 

 2.A.75 

10 199 199# ST O  Original Text 

Văn bản gốc 

 2.A.75 

11  20= ST O  Second Alternate Unit of Measure 

Identifier 

Đơn vị thay thế thứ cấp của định 

danh phép đo 

 2.A.75 

12  199# ST O  Second Alternate Unit of Measure 

Text 

Đơn vị thay thế thứ cấp của văn 

bản phép đo 

 2.A.75 

13 1..12  ID O 0396 Name of Second Alternate Unit of 

Measure Coding System 

Tên của đơn vị thay thế thứ cấp 

của hệ thống mã hóa phép đo 

 2.A.35 

14  10= ST C  Second Alternate Unit of Measure 

Coding System Version ID 

Đơn vị thay thế thứ cấp của ID 

phiên bản hệ thống mã hóa phép 

đo 

 2.A.75 

15  199= ST C  Unit of Measure Coding System 

OID 

Đơn vị của hệ thống mã hóa phép 

đo OID 

 2.A.75 

16  199= ST O  Unit of Measure Value Set OID 

Đơn vị của tập giá trị phép đo 

OID 

 2.A.75 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

17  8= DTM C  Unit of Measure Value Set 

Version ID 

Đơn vị của ID phiên bản tập giá 

trị phép đo 

 2.A.75 

18  199= ST C  Alternate Unit of Measure Coding 

System OID 

Đơn vị thay thế của hệ thống mã 

hóa phép đo OID 

 2.A.75 

19  199= ST O  Alternate Unit of Measure Value 

Set OID 

Đơn vị thay thế của tập giá trị 

phép đo OID 

 2.A.75 

20  8= DTM C  Alternate Unit of Measure Value 

Set Version ID 

Đơn vị thay thế của ID phiên bản 

tập giá trị phép đo 

 2.A.75 

21  199= ST C  Alternate Unit of Measure Coding 

System OID 

Đơn vị thay thế của hệ thống mã 

hóa phép đo OID 

 2.A.75 

22  199= ST O  Alternate Unit of Measure Value 

Set OID 

Đơn vị thay thế của tập giá trị 

phép đo OID 

 2.A.75 

23  8= ST C  Alternate Unit of Measure Value 

Set Version ID 

Đơn vị thay thế của ID phiên bản 

tập giá trị phép đo 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này định nghĩa độ nhạy của kênh (độ khuếch đại) và các 

đơn vị đã được sử dụng trong phép đo một kết quả dạng sóng. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 7.14.1.5, thành phần dữ liệu OBX-

5.3 với trường dữ liệu OBX-5 giá trị quan sát (*) là kiểu dữ liệu CD kể từ phiên bản 2.5 

2.A.12.0  

2.A.12.1 Độ nhạy kênh (NM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này truyền tải giá trị rất nhỏ tương ứng với một 

đơn vị trong dữ liệu dạng sóng, đó là độ phân giải hiệu quả của bit quan trọng tối thiểu 

của bộ ADC (bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự - tín hiệu kỹ thuật số) và sự phân cực của 

kênh truyền. 

2.A.12.2 Đơn vị của định danh phép đo (ST) 

Định nghĩa: Chỉ định đơn vị dành cho độ nhạy của kênh. Trường dữ liệu này là 

bắt buộc nếu đơn vị mô tả phép đo không có giá trị. 
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2.A.12.3 Đơn vị mô tả phép đo (ST) 

Định nghĩa: Tên văn bản đầy đủ của đơn vị của định danh phép đo. Trường dữ 

liệu có thuộc tính bắt buộc nếu đơn vị của định danh phép đo không có giá trị. 

2.A.12.4 Đơn vị của hệ thống mã hóa phép đo (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể hệ thống được chỉ định của các đơn vị. Tham chiếu 

đến Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, với giá trị hợp 

lệ. Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu thành phần dữ liệu CSU.2 Đơn vị 

của Định danh phép đo có giá trị. 

Cả hai thành phần dữ liệu CSU.4 và CSU.15 có thể được công bố. Các bên tiếp 

nhận không nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó bên trong bộ ba dữ liệu (định 

danh, định danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc vị trí bên trong một 

trường dữ liệu lặp lại. Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống 

mã hóa như đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CSU.4 và/hoặc CSU.15, 

thành phần dữ liệu “Hệ thống mã hóa” hoặc thành phần dữ liệu “Hệ thống mã hóa OID” 

dành cho bộ dữ liệu. 

2.A.12.5 Đơn vị thay thế của định danh phép đo (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một chỉ định các đơn vị thay 

thế dành cho độ nhạy kênh. Tương tự như thành phần dữ liệu CSU.2 Đơn vị của định 

danh phép đo. 

Lưu ý cách sử dụng: Định danh thay thế được sử dụng để trình diễn mã nội bộ 

hoặc mã do người dùng mô tả. Nếu xuất hiện, nó tuân theo các quy tắc tương tự của việc 

sử dụng và diễn giải như đã được mô tả cho thành phần dữ liệu thứ 1. Nếu xuất hiện cả 

hai, các định danh trong thành phần dữ liệu thứ 4 và thành phần dữ liệu thứ 1 nên có 

cùng một ý nghĩa, nghĩa là, chúng phải có ngữ nghĩa tương đồng.  

2.A.12.6 Đơn vị thay thế của mô tả phép đo (ST) 

Định nghĩa: Tên văn bản đầy đủ của đơn vị thay thế của định danh phép đo. 

Tương tự như thành phần dữ liệu CSU.3 Đơn vị của mô tả phép đo.  

2.A.12.7 Đơn vị thay thế của hệ thống mã hóa phép đo (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể hệ thống mã hóa dành cho đơn vị thay thế của phép 

đo. Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. Tương tự với giá trị thành phần dữ liệu CSU.4 Đơn vị của hệ thống 

mã hóa phép đo. 

Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CSU.5 Đơn vị thay thế của Định danh phép đo được gán giá trị. Cả hai thành phần 

dữ liệu CSU.7 và CSU.18 có thể được công bố (được gán giá trị). Các bên tiếp nhận 

không nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các bộ dữ liệu (định danh, định 

danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. 

Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa giống như đã 

được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CSU.7 và/hoặc CSU.18, thành phần dữ 
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liệu “Hệ thống mã hóa” hoặc thành phần dữ liệu “OID Hệ thống mã hóa” dành cho các 

bộ dữ liệu. 

2.A.12.8 Đơn vị của ID phiên bản hệ thống mã hóa phép đo (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản của hệ thống mã hóa được 

định danh bởi thành phần dữ liệu thứ 2 – 4. Trong trường hợp thành phần dữ liệu CSU.4 

được công bố (có giá trị) với giá trị khác HL7nnnn hoặc bảng do người dùng định nghĩa, 

ID phiên bản phải được gán giá trị với ID phiên bản thực tế. Trong trường hợp thành 

phần dữ liệu CSU.4 được công bố với giá trị của bảng HL7nnnn với nnnn là mã số bảng 

HL7, ID phiên bản có thể có một giá trị thực tế hoặc nó có thể không có giá trị. Trong 

trường hợp ID phiên bản không có giá trị, nó sẽ được diễn giải với cùng giá trị giống 

như số phiên bản HL7 trong phân đoạn tiêu đề bản tin. 

2.A.12.9 Đơn vị thay thế của ID phiên bản hệ thống mã hóa phép đo (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản dành cho hệ thống mã hóa 

được định danh bởi các thành phần dữ liệu thứ 5 – 7. Tương tự với thành phần dữ liệu 

CSU.8 Đơn vị của ID phiên bản hệ thống mã hóa phép đo 

2.A.12.10 Văn bản gốc (ST) 

Định nghĩa: Văn bản được xem và hoặc lựa chọn bởi người sử dụng nhập dữ liệu. 

Văn bản gốc có thể được sử dụng trong giao diện người dùng có cấu trúc để thu thập 

những gì mà người sử dụng nhìn thấy giống như việc trình bày của mã trên màn hình 

nhập dữ liệu hoặc tình huống người sử dụng ghi chép hoặc nhập văn bản trực tiếp, nó là 

văn bản được nhập vào hoặc được phát hành bởi người sử dụng. Trong một trường hợp, 

đôi khi mã được cấp phát và ấn định sau khi văn bản được nhập vào, văn bản gốc là văn 

bản hoặc đoạn văn bản cơ bản được sử dụng để ấn định mã. 

2.A.12.11 Đơn vị thay thế thứ cấp của định danh phép đo (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một chỉ định các đơn vị thay 

thế thứ cấp dành cho độ nhạy của kênh. Tương tự với thành phần dữ liệu CSU.2 Đơn vị 

của Định danh phép đo 

2.A.12.12 Đơn vị thay thế thứ cấp của văn bản diễn giải phép đo (ST) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên văn của định danh thay thế thứ cấp. 

Tương tự với thành phần dữ liệu CSU.3 Đơn vị của mô tả phép đo 

2.A.12.13 Tên của đơn vị thay thế thứ cấp của hệ thống mã hóa phép đo (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể hệ thống mã hóa dành cho đơn vị thay thế thứ cấp 

của phép đo. Tương tự với thành phần dữ liệu CSU.4 Đơn vị của hệ thống mã hóa phép 

đo. Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ.  

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CSU.11 được gán giá trị. Cả hai thành phần dữ liệu CSU.13 và CSU.21 có thể được 

công bố (được gán giá trị). Các bên tiếp nhận không nên định danh một mã dựa trên vị 
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trí của nó trong các bộ dữ liệu (định danh, định danh thay thế, hoặc định danh thay thế 

thứ cấp) hoặc vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra 

thường xuyên hệ thống mã hóa giống như đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ 

liệu CSU.13 và/hoặc CSU.21, thành phần dữ liệu “Hệ thống mã hóa” hoặc thành phần 

dữ liệu “OID Hệ thống mã hóa” dành cho các bộ dữ liệu. 

2.A.12.14 Đơn vị thay thế thứ cấp của ID phiên bản hệ thống mã hóa phép đo (ST). 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho hệ thống 

mã hóa được định danh bởi các thành phần dữ liệu thứ 11 – 13. Tương tự với thành phần 

dữ liệu CSU.8 Đơn vị của ID phiên bản hệ thống mã hóa phép đo. 

2.A.12.15 Đơn vị của hệ thống mã hóa phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CSU.4. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” được thay 

thế bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do 

người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID 

được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CSU.2 được công bố và thành phần dữ liệu CSU.4 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CSU.4 và CSU.15 có thể được công bố. 

2.A.12.16 Đơn vị của tập giá trị phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CSU.2. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký trong 

hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ý nghĩa 

của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống mã. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.12.17 Đơn vị của ID phiên bản tập giá trị phép đo (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CSU.16. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CSU.16 được công bố. 
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2.A.12.18 Đơn vị thay thế của hệ thống mã hóa phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CSU.7. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” đã được 

thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng 

do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên ngoài, OID 

đã được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CSU.5 được công bố và thành phần dữ liệu CSU.7 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CSU.7 và CSU.18 có thể được công bố. 

2.A.12.19 Đơn vị thay thế của tập giá trị phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CSU.5. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ý nghĩa 

của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống mã. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.12.20 Đơn vị thay thế của ID phiên bản tập giá trị phép đo (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CSU.19. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CSU.19 được công bố. 

2.A.12.21 Đơn vị thay thế thứ cấp của hệ thống mã hóa phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CSU.13. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” đã được 

thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng 

do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên ngoài, OID 

đã đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CSU.11 được công bố và thành phần dữ liệu CSU.13 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CSU.13 và CSU.21 có thể được công bố. 
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2.A.12.22 Đơn vị thay thế thứ cấp của tập giá trị phép đo OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CSU.11. Giá 

trị của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế 

bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID đã đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ý nghĩa 

của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống mã. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.12.23 Đơn vị thay thế thứ cấp của ID phiên bản tập giá trị đo lường (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CSU.22. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CSU.22 được công bố. 

2.A.13 CWE – coded with exceptions – Mã hóa với các trường hợp ngoại lệ  

Kể từ phiên bản 2.7, một bộ ba, trước đây được biết đến là một bộ bao gồm 3 

thành phần dữ liệu, đã được bổ sung vào loại dữ liệu CWE. Ngoài ra, 3 thành phần dữ 

liệu mới đã được thêm vào mỗi một bộ dữ liệu chẳng hạn như hiện tại một bộ dữ liệu 

bao gồm tổng cộng 7 thành phần dữ liệu. thành phần dữ liệu văn bản mô tả gốc áp dụng 

vào toàn bộ loại dữ liệu CWE. 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CWE – Mã hóa với các trường hợp ngoại lệ 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= ST O  Identifier 

Định danh 

 2.A.75 

2  199# ST O  Text 

Văn bản mô tả 

 2.A.75 

3 1..12  ID C 0396 Name of Coding System 

Tên của Hệ thống mã hóa 

 2.A.35 

4  20= ST O  Alternate Identifier 

Định danh thay thế 

 2.A.75 

5  199# ST O  Alternate Text 

Văn bản mô tả thay thế 

 2.A.75 

6 1..12  ID C 0396 Name of Alternate Coding 

System 

Tên của Hệ thống mã hóa thay thế 

 2.A.35 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70396
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

7  10= ST C  Coding System Version ID 

ID phiên bản Hệ thống mã hóa 

 2.A.75 

8  10= ST O  Alternate Coding System Version 

ID 

ID phiên bản Hệ thống mã hóa 

thay thế 

 2.A.75 

9  199# ST O  Original Text 

Văn bản mô tả gốc 

 2.A.75 

10  20= ST O  Second Alternate Identifier 

Định danh thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

11  199# ST O  Second Alternate Text 

Văn bản mô tả thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

12 1..12  ID C 0396 Name of Second Alternate Coding 

System 

Tên của Hệ thống mã hóa thay thế 

thứ cấp 

 2.A.35 

13  10= ST O  Second Alternate Coding System 

Version ID 

ID phiên bản hệ thống mã hóa 

thay thế thứ cấp 

 2.A.75 

14  199= ST C  Coding System OID 

Hệ thống mã hóa OID 

 2.A.75 

15  199= ST O  Value Set OID 

Tập giá trị OID 

 2.A.75 

16  8= DTM C  Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị 

 2.A.22 

17  199= ST C  Alternate Coding System OID 

Hệ thống mã hóa thay thế OID 

 2.A.75 

18  199= ST O  Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế OID 

 2.A.75 

19  8= DTM C  Alternate Value Set Version ID 

ID phiên bản tập giá trị thay thế 

 2.A.75 

20  199= ST C  Second Alternate Coding System 

OID 

Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp 

OID 

 2.A.75 

21  199= ST O  Second Alternate Value Set OID 

Tập giá trị thay thế thứ cấp OID 

 2.A.75 

22  8= DTM C  Second Alternate Value Set 

Version ID 

ID phiên bản tập giá trị thay thế 

thứ cấp  

 2.A.22 

Chú ý: Ủy ban kỹ thuật từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật kiểu dữ liệu CWE. 
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Định nghĩa: Xác định cụ thể thành phần được mã hóa và thông tin chi tiết kết hợp 

của nó. Loại dữ liệu CWE được sử dụng trong trường hợp: 1) Nhiều hơn một bảng có 

thể được áp dụng hoặc 2) Bảng HL7 quy định cụ thể hoặc bảng được định nghĩa bên 

ngoài có thể được mở rộng với các giá trị địa phương (nội bộ) hoặc 3) Trong trường hợp 

văn bản mô tả tại một vị trí, nhưng mã có thể bị thiếu (không có giá trị mã). 

Sự hiện diện của hai tập giá trị của các mã tương ứng trong loại dữ liệu này khác 

nhau về mặt ngữ nghĩa với việc lặp lại trường dữ liệu CWE. Với việc lặp lại, một vài mã 

khác nhau (với ngữ nghĩa khác nhau) có thể được truyền đi. 

Lưu ý cách sử dụng: Loại dữ liệu CWE nên được sử dụng dành cho các trường 

dữ liệu mã hóa với một hoặc nhiều đặc tính sau đây: 

 Thành phần dữ liệu mã định danh (CWE.1) có thuộc tính tùy chọn (không bắt 

buộc). 

 Tập các giá trị được phép với mã định danh được lấy từ hoặc có thể được mở 

rộng dựa trên quy định cụ thể của địa phương. 

 Mã định danh ngoại lệ có thể gặp phải; nghĩa là, một mã không được định nghĩa 

trong tập giá trị (hoặc mô hình hoặc mở rộng của địa phương). 

Đây chính là sự tương phản với loại dữ liệu CNE, yêu cầu một mã từ tập giá trị 

không được phép mở rộng được gửi đi trong thành phần dữ liệu mã định danh (CNE.1) 

cho tất cả các trường hợp (ngoại lệ, dĩ nhiên, nếu toàn bộ trường dữ liệu có giá trị rỗng 

và được định nghĩa với thuộc tính tùy chọn ở cấp độ phân đoạn). 

Các quy tắc dành cho việc công bố các thành phần dữ liệu CWE được quản lý bởi 

trạng thái của mã định danh: 

Trạng thái mã định danh Mã định danh (CWE.1) Văn bản mô tả (CWE.2) Hệ thống mã hóa (CWE.3) 

Chứa trong tập giá trị 

mô hình 

Đã công bố (phải có 

giá trị) 

Có thể được công bố Phải được công bố với 

hệ thống mã hóa mô 

hình hoặc (không 

khuyến khích) hệ thống 

mã hóa địa phương (do 

địa phương hoặc nội bộ 

quy định) là một tập giá 

trị cha chứa các giá trị 

mô hình 

Được chứa trong 

những phần mở rộng 

địa phương với tập giá 

trị mô hình 

Đã được công bố Có thể được công bố Hệ thống mã hóa do 

vùng/địa phương quy 

định 

Không được chứa 

trong tập giá trị mô 

hình hoặc tập giá trị 

mở rộng 

Không được phổ biến Có thể được phổ biến 

cùng với mã định 

danh, mô tả dưới dạng 

văn bản tự do, hoặc 

ghép nối của hai giá 

Không phải công bố 
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trị. Nên được diễn giải 

để con người có thể 

hiểu được 

Không cung cấp, 

nhưng văn bản mô tả 

đã được cung cấp 

Không được phổ biến Có thể được phổ biến 

cùng với văn bản mô 

tả 

Không phải phổ biến 

 

Một ví dụ, cân nhắc các mã “tiền tệ”: 

 Các giá trị mô hình (kiểu) được định nghĩa trong tập giá trị của ISO 4217, 

 Tập giá trị được mở rộng tại địa phương bao gồm các mã HL7 – “HL7 Phiếu đồ 

uống”, và 

 Màn hình nhập dữ liệu trên hệ thống gửi không áp dụng bất kỳ hiệu chỉnh nào 

đối với mã tiền tệ. 

Và vì vậy tập giá trị được sử dụng tại địa điểm (địa phương) là: 

Trạng thái mã định danh Mã định danh Văn bản mô tả 

Các giá trị mô hình từ bảng 

ISO 4217 mở rộng 
AED 

Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, 

Dirhams (đơn vị tiền tệ Ả-rập) 

AFA Afghanistan, Afghanis (đơn vị tiền tệ) 

ALL 
Albania, Leke (đơn vị tiền tệ của An-ba-

ni) 

… 

ZAR 
Cộng hòa Nam phi, Rand (đơn vị tiền tệ 

của Cộng hòa Nam Phi) 

ZMK 
Zambia, Kwacha (đơn vị tiền tệ của 

Malawi và Zambia) 

ZWD 
Zimbabwe, Zimbabwe Dollars (đơn vị 

tiền tệ của Zimbabwe) 

Mở rộng địa phương-cụ thể HL7 Các sự kiện HL7, phiếu đồ uống 

Nói chung, tập giá trị này phải được tham chiếu đến một ID hệ thống mã hóa địa 

phương, bởi vì “HL7” không tồn tại trong ISO 4217. Tuân thủ các quy tắc, vùng/địa 

phương ấn định ID hệ thống mã hóa “99CUR” với tập giá trị. 
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Dựa trên mã và văn bản mô tả được nhập vào bởi người sử dụng trên hệ thống 

gửi, kiểu dữ liệu XWE sẽ được phổ biến như sau: 

 

 

Được nhập bởi người sử dụng 

 

Gửi đi trong kiểu dữ liệu CWE 

Mã Văn bản mô tả 
Mã định danh 

(CWE.1) 
Văn bản mô tả (CWE.2) Hệ thống mã hóa (CWE.3) 

GBP Vương quốc Anh, 

bảng Anh 

GBP Vương quốc Anh, 

bảng Anh 

ISO4217 

GBP Vương quốc Anh, 

bảng Anh 

99CUR (Việc lựa 

chọn này không 

được khuyến nghị) 

HL7 HL7 Phiếu đồ uống HL7 HL7 phiếu đồ uống 99CUR 

XXX <Dữ liệu đầu vào 

không có thật> 

Không phải 

phổ biến 

XXX Không phải phổ 

biến 

Không phải 

phổ biến 

Dữ liệu đầu vào 

không có thật 

Không phải phổ 

biến 

Không phải 

phổ biến 

XXX: Bogus entry 

Đầu vào không thật 

Không phải phổ 

biến 

Không phải 

phổ biến 

Bất kỳ – hoặc không 

có gì. 

Không phải phổ 

biến 

 Dollar Không phải 

phổ biến 

Dollar Không phải phổ 

biến 

Được gán giá 

trị từ bảng HL7 

0353 (ví dụ, 

“U” đối với 

chưa được biết 

đến 

Dollar HL7 0353 

Lưu ý: 

1. Nhiều lựa chọn phù hợp đối với việc gửi đi dữ liệu đầu đang tồn tại, mỗi 

một lần thay thế được mô tả thành một dòng phân biệt. 

2. CWE.2 – Văn bản mô tả không bao giờ có thuộc tính bắt buộc và không có 

các quy tắc nhanh và cứng rắn về văn bản có thể được gửi đi trong thành phần dữ liệu 

này. Dĩ nhiên, chiều hướng chung đề xuất rằng nếu có giá trị, thì văn bản mô tả nên bổ 

sung ý nghĩa cho mã định danh của thành phần dữ liệu CWE.1. 

Nó theo ngay sau vị trí của thành phần dữ liệu CWE.1 không thể được gán giá trị 

bởi vì mã nhập vào không tồn tại trong tập giá trị, mã nhập vào có thể được gửi đi trong 

thành phần dữ liệu CWE.2; cùng với hoặc không cùng với văn bản mô tả. Tuy nhiên, 

HL7 không bắt buộc vấn đề này.  

3. Ví vụ với GBP trình bày hai sự lựa chọn đối với tập mã: ISO 4217 hoặc 

99CUR. Trong khi nó hoàn toàn có khả năng về mặt kỹ thuật để gửi 99CUR cơ bản dựa 

trên sự tồn tại của chính mã này trong tập mã địa phương mở rộng, HL7 nhấn mạnh rằng 
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một mã là thành viên của tập mã tiêu chuẩn, thì tập mã đó nên được đặt tên trong thành 

phần dữ liệu CWE.3. HL7 dự định ủy thác vấn đề này trong phiên bản phát hành trong 

tương lai. 

4. Trong khi các quy tắc không chính thống đối với việc đặt giá trị cho thành 

phần dữ liệu CWE.2 – Văn bản mô tả, thành phần dữ liệu này chứa giá trị/thông tin với ý 

nghĩa mong muốn nhằm mục tiêu con người có thể hiểu được.  

2.A.13.0  

2.A.13.1 Định danh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa một chuỗi các ký tự (mã) định 

danh duy nhất hạng mục đang được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu CWE.2. Các lược 

đồ mã hóa khác nhau sẽ có các yếu tố dữ liệu khác nhau ở đây. 

Trong bối cảnh “Thiếu dữ liệu”, đã được mô tả ở trên trong lưu ý cách sử dụng, 

tham chiếu đến Bảng HL7 0353 – Các trạng thái CWE với các giá trị hợp lệ. 

Bảng HL7 0353 – các trạng thái CWE 

Mã Mô tả Ghi chú 

U Không biết  

UASK Đã yêu cầu nhưng không biết  

NAV Không tồn tại giá trị  

NA Không áp dụng được  

NASK Không được yêu cầu  

Tham chiếu đến mục 2.5.5.5 trong chương 2, điều khiển, với một vài thảo luận về 

độ dài/kích thước của thành phần dữ liệu này. 

2.A.13.2 Văn bản mô tả (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ hai chứa tên mô tả hoặc tên nguyên văn của 

định danh, ví dụ “nhồi máu cơ tim” hoặc “Ảnh X-quang”. 

2.A.13.3 Tên của Hệ thống mã hóa (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ ba chứa mã dành cho tên hệ thống mã hóa 

mà trong đó giá trị của thành phần dữ liệu CWE.1 được sử dụng. Mỗi một hệ thống mã 

hóa được cấp phát và gán một định danh duy nhất. Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ 

liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần dữ liệu CWE.1 được gán giá trị và thành 

phần dữ liệu CWE.14 không có giá trị. Cả hai thành phần dữ liệu CWE.3 và CWE.14 có 

thể được gán giá trị. Các bên tiếp nhận không nên định danh một mã dựa vào vị trí của 

nó trong các bộ dữ liệu (định danh, định danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) 

hoặc vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. Thay vào đó, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường 

xuyên hệ thống mã hóa như đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CWE.3 

và/hoặc CWE.14, thành phần dữ liệu “hệ thống mã hóa” hoặc thành phần dữ liệu “hệ 

thống mã hóa OID” dành cho bộ giá trị dữ liệu. 
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Tham chiếu đến Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa trong chương 2C, mục 

“bảng hệ thống mã hóa”, với các giá trị hợp lệ. 

Tham chiếu đến mục Error! Reference source not found., "Error! Reference 

source not found. " với một thảo luận về các quy ước của hệ thống mã hóa. 

2.A.13.4 Định danh thay thế (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một mã thay thế. Tương tự 

với thành phần dữ liệu CWE.1 Định danh 

Lưu ý cách sử dụng: Định danh thay thế được sử dụng để trình bày mã địa 

phương hoặc người dùng sử dụng như đã mô tả. Nếu xuất hiện, nó tuân thủ các quy tắc 

tương tự về việc sử dụng và diễn giải giống như đã được mô tả trong thành phần dữ liệu 

thứ 1. Nếu cả hai cùng xuất hiện, các định danh trong thành phần dữ liệu thứ 4 và thành 

phần dữ liệu thứ 1 nên có cùng một ý nghĩa chính xác, nghĩa là chúng nên tương đồng 

nhau về mặt ngữ nghĩa. 

2.A.13.5 Văn bản thay thế (ST) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên văn của định danh thay thế. Tương tự với 

thành phần dữ liệu CWE.2 Văn bản mô tả. Tham khảo lưu ý cách sử dụng trong mục 

giới thiệu. 

2.A.13.6 Tên của hệ thống mã hóa thay thế (ID) 

Định nghĩa: Định danh lược đồ mã hóa đang được sử dụng trong thành phần dữ 

liệu định danh thay thế. Tương tự như thành phần dữ liệu CWE.3 Tên của hệ thống mã 

hóa. Tham khảo lưu ý cách sử dụng trong mục giới thiệu. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần 

dữ liệu CWE.4 được công bố và thành phần dữ liệu CWE.17 không được công bố 

(không được gán giá trị). Cả hai thành phần dữ liệu CWE.6 và CWE.17 có thể cùng được 

công bố. Các bên tiếp nhận không nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các 

bộ giá trị (định danh, định danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc dựa vào 

vị trí trong trường dữ liệu lặp lại. Để thay thế, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên 

hệ thống mã hóa giống như đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CWE.6 

và/hoặc CWE.17 thành phần dữ liệu của “Hệ thống mã hóa” hoặc “OID của hệ thống mã 

hóa” dành cho bộ giá trị. 

2.A.13.7 ID phiên bản hệ thống mã hóa (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản dành cho hệ thống mã hóa 

được định danh trong thành phần dữ liệu thứ 1 – 3. Nếu thành phần dữ liệu CWE.3 được 

gán giá trị với một giá trị khác với HL7nnnn hoặc bảng do người dùng định nghĩa, thì ID 

phiên bản phải được gán giá trị với một ID phiên bản thực sự. Nếu thành phần dữ liệu 

CWE.3 được phổ biến với giá trị của bảng HL7nnnn với nnnn là mã loại bảng HL7, ID 

phiên bản có thể có giá trị thực tế hoặc nó có thể không có giá trị. Trong trường hợp ID 

phiên bản không có giá trị, nó sẽ được diễn giải để có cùng giá trị giống như mã số phiên 

bản trong phân đoạn tiêu đề bản tin. 
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2.A.13.8 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản của hệ thống mã 

hóa được định danh trong thành phần dữ liệu thứ 4 – 6. Tương tự với thành phần dữ liệu 

CWE.7 – ID Phiên ban hệ thống mã hóa. 

2.A.13.9 Văn bản gốc (ST) 

Định nghĩa: Văn bản được xem và hoặc lựa chọn bởi người sử dụng nhập dữ liệu. 

Văn bản gốc có thể được sử dụng trong giao diện người dùng có cấu trúc để thu thập 

những gì mà người sử dụng nhìn thấy giống như việc trình bày của mã trên màn hình 

nhập dữ liệu, hoặc tình huống người sử dụng ghi chép hoặc nhập văn bản trực tiếp, nó là 

văn bản được nhập vào hoặc được phát hành bởi người sử dụng. Trong một trường hợp, 

đôi khi mã được cấp phát và ấn định sau khi văn bản được nhập vào, văn bản gốc là văn 

bản hoặc đoạn văn bản cơ bản được sử dụng để ấn định mã. 

2.A.13.10 Định danh thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự định danh duy nhất một mã thay thế thứ cấp. 

Tương tự như thành phần dữ liệu CWE.1 – Định danh. 

2.A.13.11 Văn bản mô tả thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Tên mô tả hoặc tên nguyên văn của định danh thay thế. Tương tự như 

thành phần dữ liệu  CWE.2 Văn bản mô tả. Tham khảo lưu ý cách sử dụng trong mục 

giới thiệu. 

2.A.13.12 Tên của hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp (ID) 

Định nghĩa: Định danh lược đồ mã hóa đang được sử dụng trong thành phần dữ 

liệu định danh thay thế. Tương tự như thành phần dữ liệu CWE.3 Tên của hệ thống mã 

hóa. Tham khảo lưu ý cách sử dụng trong mục giới thiệu. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc khi thành phần 

dữ liệu CWE.10 được công bố và thành phần dữ liệu CWE.20 không được công bố. Cả 

hai thành phần dữ liệu CNE.6 và CWE.17 có thể cùng được công bố. Các bên nhận 

không nên định danh một mã dựa trên vị trí của nó trong các bộ giá trị (định danh, định 

danh thay thế, hoặc định danh thay thế thứ cấp) hoặc dựa vào vị trí trong trường dữ liệu 

lặp lại. Để thay thế, bên tiếp nhận nên kiểm tra thường xuyên hệ thống mã hóa giống 

như đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ liệu CWE.12 và/hoặc CWE.20, thành 

phần dữ liệu của “Hệ thống mã hóa” hoặc “OID của Hệ thống mã hóa” dành cho bộ giá 

trị 

2.A.13.13 ID phiên bản hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phiên bản dành cho hệ thống mã hóa đã 

được định danh bởi các thành phần dữ liệu từ 10 – 12. Tương tự như thành phần dữ liệu 

CWE.7 ID phiên bản hệ thống mã hóa. 
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2.A.13.14 Hệ thống mã hóa OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CWE.3. Giá 

trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” được thay 

thế bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng được HL7 định nghĩa hoặc bảng do 

người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã hóa được định nghĩa bên ngoài, OID 

được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CWE.1 được công bố và thành phần dữ liệu CWE.3 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CWE.3 và CWE.14 có thể được công bố. 

2.A.13.15 Tập giá trị OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CWE.1. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ngữ 

nghĩa của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.13.16 ID phiên bản tập giá trị (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CWE.15. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá trị có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CWE.15 được công bố (gán giá trị). 

2.A.13.17 Hệ thống mã hóa thay thế OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CWE.6. 

Tương tự như giá trị của thành phần dữ liệu CWE.14 Hệ thống mã hóa OID. 

Giá trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” 

đã được thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa 

hoặc bảng do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên 

ngoài, OID đã được đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 
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Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CWE.4 được công bố và thành phần dữ liệu CWE.6 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CWE.6 và CWE.17 có thể được công bố. 

2.A.13.18 Tập giá trị thay thế OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CWE.4. Giá trị 

của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế bởi 

mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID được đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ngữ 

nghĩa của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.13.19 ID phiên bản tập giá trị thay thế (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CWE.18. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu 

CWE.18 được công bố. 

2.A.13.20 Hệ thống mã hóa thay thế thứ cấp OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) dành 

cho hệ thống mã hóa hoặc tập giá trị được đặt tên trong thành phần dữ liệu CWE.12. 

Tương tự như thành phần dữ liệu CWE.14 – Hệ thống mã hóa OID. 

Giá trị dành cho thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.113883.12.#### với “####” 

đã được thay thế bởi mã số bảng HL7 trong trường hợp một bảng do HL7 định nghĩa 

hoặc bảng do người dùng định nghĩa. Đối với các hệ thống mã đã được định nghĩa bên 

ngoài, OID đã đăng ký trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CWE.10 được công bố và thành phần dữ liệu CWE.12 không được công bố. Cả hai 

thành phần dữ liệu CWE.12 và CWE.20 có thể được công bố. 

2.A.13.21 Tập giá trị thay thế thứ cấp OID (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh đối tượng ISO (OID) để cho 

phép định danh của tập giá trị từ giá trị thu được trong thành phần dữ liệu CWE.10. Giá 

trị của thành phần dữ liệu này là 2.16.840.1.11.3883.12.#### với “####”được thay thế 

bởi mã số bảng HL7 trong một trường hợp bảng do HL7 định nghĩa hoặc bảng do người 
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dùng định nghĩa. Đối với các tập giá trị được định nghĩa bên ngoài, OID đã đăng ký 

trong hệ thống đăng ký HL7 OID SẼ được sử dụng. 

Một tập giá trị có thể hoặc không cần là mối quan tâm hiện tại của các trường dữ 

liệu khác. Chú ý rằng trường hợp một mã được cung cấp, điều đó có nghĩa rằng ngữ 

nghĩa của mã phải đến từ định nghĩa của mã có trong hệ thống. Ý nghĩa của mã SẼ 

KHÔNG phụ thuộc vào tập giá trị. Các ứng dụng SẼ KHÔNG cần thiết phải diễn giải 

mã có trong tập giá trị và chúng SẼ KHÔNG từ chối một thực thể do sự có mặt hoặc 

vắng mặt của một tập giá trị bất kỳ hoặc cụ thể/ID phiên bản tập giá trị. 

2.A.13.22 Second Alternate Value Set Version ID (DTM) – ID phiên bản tập giá trị 

biến đổi thứ cấp (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa thông tin phiên bản dành cho tập giá trị 

được định danh bởi thành phần dữ liệu CWE.21. Phiên bản là một loại giá trị ngày. Ngày 

bao gồm thông tin về ngày và thời gian mà tập giá trị đang được sử dụng để công bố. 

ID phiên bản tập giá trị có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ 

liệu CWE.21 được công bố. 

2.A.14 CX - extended composite ID with check digit – ID phức hợp mở rộng 

với chữ số kiểm tra  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – CX – ID phức hợp mở rộng với chữ số kiểm tra  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  15= ST R  ID Number 

Số ID 

 2.A.75 

2  4= ST O  Identifier Check Digit 

chữ số kiểm tra định danh 

 2.A.75 

3 3..3  ID O 0061 Check Digit Scheme 

Lược đồ chữ số kiểm tra 

 2.A.35 

4   HD C 0363 Assigning Authority 

Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền 

cấp phát 

 2.A.33 

5 2..5  ID R 0203 Identifier Type Code 

Mã kiểu định danh 

 2.A.35 

6   HD O  Assigning Facility 

Cơ sơ cấp phát 

 2.A.33 

7   DT O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.21 

8   DT O  Expiration Date 

Ngày hết hiệu lực 

 2.A.21 

9   CWE C  Assigning Jurisdiction 

Thẩm quyền cấp phát 

 2.A.13 

10   CWE C  Assigning Agency or Department 

Cơ quan hoặc Bộ cấp phát 

 2.A.13 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70061
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

11  4= ST O  Security Check 

Kiểm tra an ninh 

 2.A.74 

12 3..3  ID O 0904 Security Check Scheme 

Lược đồ kiểm tra an ninh 

 2.A.35 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để xác định cụ thể một định danh với 

hành chính kết hợp của nó. 

Chú ý: Chữ số kiểm tra và lược đồ chữ số kiểm tra có giá trị rỗng (null) trong trường hợp ID 

bao gồm các ký tự chữ cái và số 

Ví dụ: 

|1234567^4^M11^ADT01^MR^University Hospital| 

2.A.14.0  

2.A.14.1 ID (ST) 

Định nghĩa: Giá trị của định danh. 

2.A.14.2 Chữ số kiểm tra định danh 

Định nghĩa: Một chữ số, hoặc nhiều chữ số, dành riêng cho định danh trong thành 

phần dữ liệu CX.1, đã được tính toán bằng việc áp dụng thuật toán cho tất cả hoặc một 

số của các chữ số trong số, nó có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của định danh 

không có chữ số kiểm tra 

2.A.14.3 Lược đồ chữ số kiểm tra 

Định nghĩa: Chứa mã định danh để xác định lược đồ số kiểm tra được thực hiện 

triển khai. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0061 – Lược đồ số kiểm tra với các giá trị hợp lệ. 

Thuật toán dành cho việc tính toán số kiểm tra Mod10 được trình bày sau đây: 

Giả định, bạn có một mã định danh là 12345. Lấy số ở các vị trí lẻ, theo thứ tự từ 

phải sang trái, nghĩa là 531, nhân số này với 2 để có kết quả là 1062. Lấy số ở các vị trí 

chẵn, bắt đầu từ bên phải sang trái (nghĩa là, 42), ghép số này vào trước kết quả 1061 ta 

có số 421062. Cộng tất 6 số này với nhau ta có kết quả là 15. Lấy số chia hết cho 10 liền 

sau số này, trừ đi số này, ta có 20 -15 = 5. Số kiểm tra Mod10 là 5. Số kiểm tra Mod10 

dành cho 401 là 0; đối với 9999, số kiểm tra là 4; đối với số  99999999, số kiểm tra là 8. 

Thuật toán để tính toán số kiểm tra Mod11 được trình bày sau đây: 
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Các thuật ngữ 

d = số của số bắt đầu từ số các hàng đơn vị, theo sau vị trí hàng chục 

(10), theo sau vị trí hàng trăm (100), vv. 

w = trọng số của vị trí số bắt đầu với vị trí hàng đơn vị, theo sau vị trí 

hàng chục (10), theo sau vị trí hàng trăm (100), vv. Các giá trị dành 

cho w = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vv. (lặp lại cho mỗi nhóm 

bao gồm 6 số) 

c = Số kiểm tra 

Phương pháp tính toán 
(Step 1) m = cộng các kết quả của phép tính (d * w) đối với các vị trí 1, 2, vv. Bắt đầu với 

số ở vị trí hàng đơn vị. 

Với d = giá trị của số bắt đầu ở vị trí hàng đơn vị cho đến số ở vị trí thứ tự 

cao nhất. 

Với w = giá trị trọng số từ 2 đến 7 dành cho mỗi nhóm bao gồm 6 chữ số bắt 

đầu ở vị trí hàng đơn vị. 

(Step 2) c1 = m mod 11 (phép chia lấy số dư, lấy số dư từ phép chia m/11) 

(Step 3) nếu c1 = 0 thì thiết lập lại giá trị c1 = 1 

(Step 4) = (11 - c1) mod 10 (số dư từ phép chia (11 – c1)/10) 

Ví dụ: 
Giả sử ta có một số 1234567, thì số kiểm tra mod 11 = 4  

Với các phép tính như sau: 

M  = (7*2)+(6*3)+(5*4)+(4*5)+(3*6)+(2*7)+(1*2) 

   = 14 + 18 + 20 + 20 + 18 + 14 + 2  

   = 106 

c1 = 106 mod 11 

   = 7 

c  = (11-c1) mod 10 

   = 4 mod 10 

   = 4 

Các phép biến đổi khác của các thuật toán số kiểm tra này tồn tại và có thể được 

sử dụng bằng việc thỏa thuận giữa đôi bên (ví dụ, giữa hai cơ sở y tế). 

Chú ý: Chữ số kiểm tra và mã định danh để xác định lược đồ chữ số kiểm tra có giá trị 

rỗng (null) nếu ID bao gồm các ký tự chữ cái và số. 

2.A.14.4 Cơ quan/hệ thống cấp phát (HD) 

Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát và gán là một tên duy nhất của hệ 

thống (hoặc tổ chức hoặc cơ quan hoặc khoa/phòng/bộ phận) tạo ra dữ liệu. Kể từ phiên 

bản 2.7, thành phần dữ liệu CX.4 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát và gán có 

thuộc tính bắt buộc nếu thành phần dữ liệu CX.9 hoặc CX.10 không được công bố (được 

gán giá trị). Phương pháp thực hiện tốt nhất là luôn luôn gửi đi một OID trong thành 

phần dữ liệu cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát. 

Tham chiếu Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – cơ quan/hệ thống có thẩm 

quyền cấp phát và gán với các giá trị đề xuất. 

 Độc giả được dẫn chiếu đến thành phần dữ liệu CX.9 và CX.10 trong trường hợp 

cần thiết để truyền đi các giá trị với ngữ nghĩa dành cho thẩm quyền cấp phát hoặc bộ 

phận/khoa/phòng hoặc cơ quan cấp phát bổ sung vào, hoặc thay thế, một cơ quan/hệ 

thống cấp phát. Tuy nhiên, tất cả 3 thành phần dữ liệu có thể có giá trị. Trong trường hợp 
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thực hiện như vậy, nó có thể phát hiện ra rằng giá trị trong thành phần dữ liệu CX.9 

và/hoặc CX.10 xung đột với thành phần dữ liệu CX.4, người sử dụng sẽ tìm hiểu trong 

hồ sơ bản tin hoặc thỏa thuận triển khai khác dành cho một tuyên bố với độ ưu tiên cao. 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra dưới dạng một 

thành phần dữ liệu của một trường dữ liệu của một kiểu dữ liệu khác, Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con của 

thành phần dữ liệu HD) có thể được định nghĩa lại (cho một tên và mã số bảng do người 

dùng định nghĩa khác nhau) bởi ủy ban phụ trách kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân 

đoạn đó. 

Bằng việc thỏa thuận giữa các bên, người thực hiện triển khai có thể tiếp tục sử dụng 

Bảng do người dùng định nghĩa  0300 – ID tên vùng dành cho thành phần dữ liệu con 

đầu tiên. 

2.A.14.5 Mã kiểu định danh (ID) 

Một mã tương ứng với kiểu định danh. Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu 

CX.5 Mã kiểu định danh có thuộc tính bắt buộc. Tham chiếu đến Bảng HL7 0203 – Kiểu 

định danh với các giá trị được gợi ý. 

2.A.14.6 Cơ sở cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Định danh vị trí hoặc địa điểm nơi mà định danh đã được cấp phát và 

gán cho bệnh nhân. Thành phần dữ liệu này không phải là một phần kế thừa của định 

danh nhưng là một phần của lịch sử của định danh: Giống như một phần của kiểu dữ liệu 

này, sự tồn tại của nó tạo điều kiện thuận lợi cho các hệ thống giao tiếp liên thông với 

nhau. 

Chú ý: Trong trường hợp kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong phân đoạn đưa ra giống 

một thành phần dữ liệu của một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con của 

thành phần dữ liệu HD), có thể được định nghĩa lại (đưa ra tên và mã số bảng do người 

dùng định nghĩa khác nhau) bởi ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

2.A.14.7 Ngày có hiệu lực (DT) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, thời điểm mà định danh được kích hoạt 

và có giá trị. 

2.A.14.8 Ngày hết hiệu lực (DT) 

Định nghĩa: Ngày cuối dùng, nếu được biết, thời điểm mà định ở trạng thái kích 

hoạt và có giá trị. 

2.A.14.9 Thẩm quyền cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Cơ quan/tổ chức chính trị - địa lý đã cấp phát định danh trong thành 

phần dữ liệu thứ 1. Kể từ phiên bản 2.7, Thẩm quyền cấp phát có thuộc tính bắt buộc 

nếu một trong hai thành phần dữ liệu CX.4 hoặc CX.10 không được phổ biến (không có 

giá trị) 
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 Tham chiếu đến Bảng HL7 0399 – Mã quốc gia với các giá trị hợp lệ trong 

trường hợp quốc gia cấp phát định danh cho các đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền. 

 Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0347 – Bang/Tỉnh với các 

giá trị được đề xuất trong trường hợp bang hoặc tỉnh cấp phát định danh cho đơn vị hành 

chính thuộc thẩm quyền. Bảng này được quốc gia quy định cụ thể. Tại Hoa Kỳ, các mã 

bưu chính có thể được sử dụng. 

 Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0289 – Hạt/giáo xứ với 

các giá trị được gợi ý trong trường hợp hạt/quận/huyện hoặc giáo xứ đã cấp phát định 

danh cho dơn vị hành chính thuộc thẩm quyền. 

Độc giả tham khảo thành phần dữ liệu CX.4 trong trường hợp nhu cầu truyền tải 

thông tin này theo định dạng một OID.  

2.A.14.10 Cơ quan hoặc bộ cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Cơ quan hoặc bộ đã cấp phát định danh trong thành phần dữ liệu thứ 

1. Kể từ phiên bản 2.7, cơ quan hoặc bộ phận/khoa/phòng cấp phát có thuộc tính bắt 

buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu CX.4 hoặc CX.9 không được công bố (không 

có giá trị) 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0530 – Các tổ chức, cơ quan, bộ 

với các giá trị gợi ý trong trường hợp cơ quan, tổ chức hoặc bộ đã cấp phát định danh 

cho đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền. Thành phần dữ liệu được phổ biến cùng với 

các cơ quan có thẩm quyền cấp phát theo từng khu vực - cụ thể. Nó cũng nên chứa các 

mã quốc gia hoặc quốc tế trong trường hợp thành phần dữ liệu CX.5 Mã kiểu định danh 

có thể được gán bởi nhiều hơn một cơ quan thẩm quyền trong đơn vị chính phủ hoặc tổ 

chức. Ví dụ, chính phủ liên bang có thể có hai bộ cấp phát và gán định danh quân đội, 

Bộ Cựu chiến binh và Bộ Quốc phòng. Thành phần dữ liệu này không được khuyến 

khích để chứa các giá trị dành cho các thực thể/tổ chức chẳng hạn như Cục Quản lý An 

sinh Xã hội (SSA), Dịch vụ Xuất nhập cảnh và Nhập quốc tịch (INS), Trung tâm Dịch 

vụ Medicare và Medicaid (CMS) bởi vì chúng được liệt kê trong bảng kiểu định danh. 

Trong những trường hợp này tên của quốc gia cộng với kiểu định danh mang lại việc 

diễn giải chính xác của định danh trong thành phần dữ liệu 1. Tương tự như vậy, các 

hạng mục dữ liệu đầu vào giống như Bộ các phương tiện cơ giới (DMV) và giấy phép 

không được khuyến nghị để đưa vào thành phần dữ liệu này bởi vì sự kết hợp của bang 

và kiểu định danh mang lại việc diễn giải chính xac của định danh trong thành phần dữ 

liệu thứ 1. Phương pháp tiếp cận này khác với thông tin chi tiết được cung cấp trong các 

phân đoạn của chương 15 có điều khoản để xác định thông tin chính xác của tổ chức cấp 

phát và tổ chức phê duyệt cần thiết trong các bản tin quản lý nhân sự. 

Ví dụ 1: <Định danh> kết hợp với <Visa> cung cấp một định danh duy nhất. 

Ví dụ 2: <Định danh> kết hợp với <Bang> kết hợp với <DLN> cung cấp một mã số giấy phép lái xe duy 

nhất. 

Ví dụ 3: <Định danh> kết hợp với  <Quốc gia> kết hợp với <INS> cung cấp một mã số xuất nhập cảnh 

duy nhất. 
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Độc giả được dẫn chiếu đến thành phần dữ liệu CX.4, nếu cần thiết truyền đi 

thông tin này giống như một OID. 

2.A.14.11 Kiểm tra an ninh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để giao tiếp một mã phiên bản 

có thể đã được gán với giá trị được lưu giữ trong thành phần dữ liệu CX.1 ID 

2.A.14.12 Lược đồ kiểm tra anh ninh (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để truyền thông tin được dự 

kiến để kiểm tra tính hợp lệ tính chính xác của định danh được cung cấp hoặc người xuất 

trình định danh. Ví dụ, thành phần dữ liệu này có thể được sử dụng để đảm bảo rằng 

người xuất trình của một thẻ ghi nợ ngân hàng chính là người có thẩm quyền (chủ sở 

hữu) của thẻ đó. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0904 – Lược đồ kiểm tra an ninh với các giá trị hợp 

lệ. 

2.A.15 DDI - daily deductible information – Thông tin khoản khấu trừ hàng 

ngày 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DDI – Thông tin khoản khấu trừ hàng ngày  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  3= NM O  Delay Days 

Số ngày chậm trễ 

 2.A.47 

2   MO R  Monetary Amount 

Tổng giá trị tiền tệ 

 2.A.41 

3  4= NM O  Number of Days 

Số lượng ngày 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể thông tin chi tiết đối với khoản khấu 

trừ hàng ngày. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.7.30 trường dữ liệu IN2-30, kể 

từ phiên bản 2.5 

2.A.15.0  

2.A.15.1 Số ngày chậm trễ (NM) 

Định nghĩa: Số lượng ngày sau khi khoản khấu trừ hàng ngày bắt đầu. 

2.A.15.2 Tổng giá trị tiền tệ (MO) 

Định nghĩa: Tổng giá trị tiền tệ của khoản khấu trừ 

2.A.15.3 Số lượng ngày (NM) 

Định nghĩa: Số lượng ngày áp dụng khoản khấu trừ. Trong trường hợp thành phần 

dữ liệu này không có giá trị, nó có nghĩa là số lượng ngày là vô định (vô thời hạn). 
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2.A.16  DIN - date and institution name – Ngày và tên đơn vị 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DIN – Ngày và tên đơn vị 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   DTM R  Date 

Ngày 

 2.A.22 

2   CWE R 0531 Institution Name 

Tên tổ chức/viện 

 2.A.16.2 

Định nghĩa: Xác định cụ thể thông tin ngày và thông tin đơn vị mà tại đó một 

nhân viên làm việc hoặc ngừng làm việc. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 15.4.6.12 trường dữ 

liệu STF-12 và mục 15.4.6.14 trường dữ liệu STF-13, kể từ phiên bản 2.5 

2.A.16.0  

2.A.16.1 Ngày (DTM) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể ngày mà một nhân viên làm việc hoặc ngừng làm 

việc. 

2.A.16.2 Tên tổ chức/viện (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể đơn vị mà tại đó nhân viên đang hoặc đã làm việc. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0531 – Tổ chức/viện với các giá trị đề 

xuất. 

2.A.17 DLD – discharge to location and date – Ngày và địa điểm xuất viện  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DLD – Ngày và địa điểm xuất viện 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0113 Discharge to Location 

Đã xuất viện đến địa điểm 

 2.A.36 

2   DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.22 

Định nghĩa: Xác định cụ thể cơ sở y tế mà bệnh đã được xuất viện và ngày xuất 

viện. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 3.4.3.37 trường dữ 

liệu PV1-37, kể từ phiên bản 2.5 

2.A.17.0  

2.A.17.1 Địa điểm xuất viện (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể cơ sở y tế nơi mà bệnh nhân 

đã được xuất viện. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0113 – Địa điểm 

xuất viện với các giá trị gợi ý. 
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2.A.17.2 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể ngày mà bệnh nhân đã được xuất viện tại một cơ sở 

y tế. 

2.A.18 DLN - driver’s license number – Số giấy phép lái xe 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DLN – Số giấy phép lái xe 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= ST R  License Number 

Số giấy phép 

 2.A.75 

2   CWE O 0333 Issuing State, Province, Country 

Bang, tỉnh, quốc gia phát hành 

 2.A.36 

3   DT O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.21 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin giấy phép lái xe. Đối với bang 

hoặc tỉnh tham chiếu đến các mã bưu điện chính thức của quốc gia; đối với quốc gia 

tham chiếu đến các mã ISO 3166  

2.A.18.0  

2.A.18.1 Số giấy phép lái xe (ST) 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số giấy phép lái xe. 

2.A.18.2 Bang, tỉnh, quốc gia phát hành (CWE) 

Định nghĩa: Cơ quan có thẩm quyền phát hành giấy phép lái xe. Đối với bang 

hoặc tỉnh, tham chiếu đến các mã bưu chính của quốc gia; đối với quốc gia, tham chiếu 

đến các mã ISO 3166. Bảng ISO 3166 có 3 hình thức định dạng riêng biệt của mã quốc 

gia: HL7 xác định cụ thể rằng định dạng 3 - ký tự (bảng chữ cái) được sử dụng dành cho 

mã quốc gia. Bảng do người dùng định nghĩa 0333 – Cơ quan có thẩm quyền phát hành 

giấy phép lái xe được sử dụng như định danh HL7 đối với các giá trị trong bảng do 

người dùng định nghĩa dành cho thành phần dữ liệu này.   

2.A.18.3 Ngày hết hạn (DT) 

Định nghĩa: Ngày hết hạn (DT) của giấy phép lái xe 

2.A.19 DLT - delta  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DLT – Delta  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NR O  Normal Range 

Khoảng bình thường 

 2.A.48 

2  4# NM O  Numeric Threshold 

Ngưỡng số 

 2.A.47 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

3   ID O 0523 Change Computation 

Phép tính thay đổi 

 2.A.75 

4  4# NM O  Days Retained 

Số ngày được giữ lại 

 2.A.47 

Định nghĩa: Mô tả thông tin mà kiểm soát các cảnh báo kiểm tra delta. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 8.8.4.9 – trường dữ liệu OM2-9, kể 

từ phiên bản 2.5. 

2.A.19.0  

2.A.19.1 Khoảng bình thường (NR) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể khoảng bình thường (thông thường) của dữ liệu tham 

chiếu. 

2.A.19.2 Ngưỡng số (NM) 

Định nghĩa: Ngưỡng số của việc thay đổi được phát hiện. 

Ví dụ ngưỡng có thể được thiết lập giá trị đến 10.  

2.A.19.3 Phép tính thay đổi (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể trong trường hợp việc thay đổi được tính toán giống 

như một sự thay đổi phần trăm hoặc giống như một thay đổi tuyệt đối. Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0523 – Kiểu phép tính 

2.A.19.4 Các ngày được giữ lại (NM) 

Định nghĩa: Độ dài thời gian trong số ngày mà giá trị được giữ lại để tính toán 

các kiểm tra delta (kiểm tra độ sai số).  

2.A.20 DR - date/time range – Khoảng ngày/giờ 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DR – Khoảng ngày/giờ  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   DTM O  Range Start Date/Time 

Khoảng ngày/giờ bắt đầu 

 2.A.22 

2   DTM O  Range End Date/Time 

Khoảng ngày/giờ kết thúc 

 2.A.22 

Chú ý: DR không thể được biểu diễn theo phương diện pháp luật khi được nhúng vào trong 

kiểu dữ liệu khác. Phương thức sử dụng của nó được ràng buộc với một trường dữ liệu của phân 

đoạn 
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2.A.20.0  

2.A.20.1 Khoảng ngày/giờ bắt đầu (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa ngày/giờ sớm nhất (dấu mốc thời 

gian) trong khoảng được xác định cụ thể 

2.A.20.2 Khoảng ngày/giờ kết thúc (DTM) 

Thành phần dữ liệu thứ hai chứa ngày/giờ muộn nhất trong khoảng được xác định 

cụ thể. Lưu ý rằng kiểu dữ liệu DTM (dấu mốc thời gian) cho phép quy định rõ độ chính 

xác 

2.A.21 DT – date - Ngày 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DT – Ngày  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

 (4..8) 8    Date 

Ngày 

  

Định nghĩa: Xác định thế kỷ và năm với độ chính xác tùy chọn theo tháng và 

ngày.  

Chiều dài nhỏ nhất: 4 

Chiều dài lớn nhất: 8 

Số lượng chữ số được xác định cụ thể độ chính xác bằng việc sử dụng đặc tả kỹ 

thuật định dạng YYYY[MM[DD]]. Như vậy: 

a) Chỉ 4 chữ số đầu tiên được sử dụng để xác định độ chính xác đến “năm”. 

b) 6 chữ số đầu tiên đã được sử dụng để xác định độ chính xác đến “tháng”. 

c) 8 chữ số đầu tiên đã được sử dụng để xác định độ chính xác đến “ngày”. 

Ví dụ: 

|19880704| 

|199503| 

Kiểu dữ liệu DT không tuân theo mẫu lược bỏ thông thường và ký tự lược bỏ 

không bao giờ có giá trị hợp lệ trong kiểu dữ liệu DT. Thay vào đó, các hoạt động lược 

bỏ được dựa trên ngữ nghĩa của các ngày. 

Trừ khi được xác định cụ thể trong được bối cảnh mà kiểu dữ liệu DT được sử 

dụng, kiểu dữ liệu DT có thể không bị lược bỏ. Khi DT được lược bỏ, những định dạng 

bị lược bỏ SẼ vẫn có giá trị trong một kiểu DT. Các hệ thống nên cần luôn có khả năng 

kéo dài độ chính xác đầy đủ đến ngày. Tham chiếu đến chương 2, mục 2.5.5.2 “Mẫu 

lược bỏ” để có thêm thông tin chi tiết.  

Chú ý: Trước phiên bản 2.3, kiểu dữ liệu này đã được xác định với định dạng 

YYYYMMDD. Kể từ phiên bản 2.3, tháng và các ngày không còn bị bắt buộc. Thông qua thỏa 
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thuận giữa các bên-cụ thể, định dạng YYYYMMDD có thể được sử dụng ở những nơi mà việc 

tương thích ngược phải được duy trì. 

2.A.22 DTM - date/time – Ngày/giờ  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DTM – Ngày/Giờ  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

 4..24 8#    Date/Time 

Ngày/giờ 
  

Định nghĩa: Xác định cụ thể một điểm thời gian sử dụng ký hiệu định dạng 24 -

giờ. 

Chiều dài nhỏ nhất: 4 

Chiều dài tối đa: 24 

Số lượng các ký tự có giá trị (không bao gồm đặc điểm múi giờ) xác định chính 

xác  

Định dạng: YYYY[MM[DD[HH[MM[SS[.S[S[S[S]]]]]]]]][+/-ZZZZ]. 

Do vậy:  

a) 4 ký tự đầu tiên được dùng để xác định tính chính xác đến “năm”. 

b) 6 ký tự đầu tiên được dùng để xác định tính chính xác đến “tháng”. 

c) 8 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “ngày”. 

d) 10 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “giờ”. 

e) 12 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “phút”. 

f) 14 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “giây”. 

g) 16 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “phần mười của giây”. 

h) 19 ký tự được dùng để xác định tính chính xác đến “phần trăm của giây”. 

Ví dụ: |199904| xác định tháng 4 năm 1999. 

Múi giờ (+/-ZZZZ) được biểu diễn theo định dạng +/-HHMM với độ chênh lệch 

thời gian với phối hợp thời gian thế giới chung (UTC) (trước đây là giờ trung bình 

Greenwich (GMT)), tại đó giá trị +0000 hoặc -0000 hoặc cả hai đều được giới thiệu như 

UTC (mà không có sự chênh thời gian). Sự biểu diễn dữ liệu cụ thể được sử dụng trong 

các quy tắc mã hóa HL7 tương thích với tiêu chuẩn ISO 8824-198 (E). 

Chú ý rằng nếu múi giờ không được nhắc đến, giá trị múi giờ mặc định chính là 

giá trị múi giờ địa phương của người gửi. Cũng lưu ý rằng một trường dữ liệu DTM đã 

gán giá trị cùng với phần giá trị theo định dạng HHMM được thiết lập là “0000” trình 

bày sự việc diễn ra lúc như giữa đêm mở rộng từ ngày trước đó tới ngày được đưa ra bởi 

giá trị YYYYMMDD (xem ví dụ dưới đây). Ví dụ:   

Ví dụ Mô tả 
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|19760704010159-0500| 1:01:59 vào ngày 4/7/1976 theo múi giờ chuẩn phía Đông (Mỹ) 

|19760704010159-0400| 1:01:59 vào ngày 4/7/1976 theo múi giờ bù ban ngày phía Đông 

(Mỹ) 

|198807050000| Nửa đêm mở rộng từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 5/7/1988 theo múi 

giờ địa phương của người gửi 

|19880705|  Giống như ví dụ trước đó, nhưng độ chính xác chỉ mở rộng đến 

ngày. Có thể được sử dụng cho ngày sinh, nếu thời gian của ngày 

sinh không được biết 

|19981004010159+0100| 1:01:59 vào ngày 4/10/1988 tại Amsterdam, NL (Múi giờ 

=+0100) 

Tiêu chuẩn HL7 khuyến khích mạnh mẽ rằng tất cả các hệ thống thường xuyên 

gửi độ chênh múi giờ nhưng không bắt buộc điều này. Toàn bộ các hệ thống HL7 bắt 

buộc chấp nhận giá trị chênh lệch múi giờ, nhưng việc triển khai của nó trên các ứng 

dụng cụ thể. Đối với nhiều ứng dụng thời gian quan tâm chính là thời gian của bên gửi. 

Ví dụ, một ứng dụng ở múi giờ tiêu chuẩn phía đông nhận được thông báo của một 

trường hợp vào viện ở San Francisco lúc 11:00 chiều vào ngày 11 tháng 11 sẽ ưu tiên 

điều trị trường hợp vào viện giống như tình huống đang xảy ra vào ngày 11 tháng 11 

thay vì dời đến ngày 12 tháng 12. 

Chú ý: Múi giờ [+/-ZZZZ], khi được sử dụng, bị hạn chế về mặt pháp lý xác định múi giờ và 

được biểu diễn theo định dạng HHMM. 

Một trường hợp ngoại lệ đối với quy tắc này sẽ là một hệ thống lâm sàng đã xử lý 

dữ liệu thu thập của bệnh nhân tại phòng khám và bệnh viện gần đó diễn ra theo một 

múi giờ khác. Những ứng dụng này có thể lựa chọn hình thức chuyển đổi dữ liệu sang 

phương thức biểu diễn phổ biến. Quan điểm tương tự áp dụng vào các giao dịch đến và 

đi theo thời gian bù giờ ban ngày. Tuy nhiên, nó không quy định cụ thể các hướng giải 

quyết đã được thảo luận ở đây sẽ được áp dụng bởi hệ thống tiếp nhận. 

Kiểu dữ liệu DTM không tuân theo mẫu lược bỏ thông thường và ký tự rút gọn 

không bao giờ phù hợp trong kiểu dữ liệu DTM. Thay vì, hành vi rút gọn dựa trên ngữ 

nghĩa của ngày và thời gian. 

Trừ khi đã được quy định ngược lại trong bối cảnh kiểu mà dữ liệu DTM được sử 

dụng, kiểu dữ liệu DTM có thể được rút gọn đến ngày. Trong trường hợp DTM được rút 

gọn, hình thức rút gọn SẼ vẫn là một giá trị DTM hợp lệ. Các hệ thống luôn luôn nên có 

thông tin ngày/thời gian đầy đủ bao gồm cả giá trị về múi giờ. Tham chiếu đến chương 

2, mục 2.5.5.2 “Mẫu rút gọn” để biết thêm thông tin chi tiết. 
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2.A.23  DTN - day type and number – Kiểu ngày và số 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – DTN – Kiểu ngày và số  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0149 Day Type 

Kiểu ngày 

 2.A.36 

2  3# NM R  Number of Days 

Số lượng ngày 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể kiểu ngày và số lượng ngày đối với 

một chứng nhận hợp lệ. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 6.5.8.11 trường dữ liệu IN3-11, 

kể từ phiên bản 2.5 

2.A.23.0  

2.A.23.1 Kiểu ngày (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể những ngày đã bị từ chối, đã tạm dừng hoặc đã được 

chấp nhận. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0149 – Kiểu ngày với các giá trị 

đề xuất. 

2.A.23.2 Số lượng ngày (NM) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể số lượng các ngày cho việc chứng nhận hợp lệ 

2.A.24 ED - encapsulated data – Dữ liệu được đóng gói 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Dữ liệu được đóng gói  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   HD O  Source Application 

Ứng dụng nguồn 
 2.A.33 

2 4..11  ID R 0834 Type of Data 

Kiểu của dữ liệu 
 2.A.35 

3   ID O 0291 Data Subtype 

Kiểu con dữ liệu 
 2.A.35 

4 1..6  ID R 0299 Encoding 

Mã hóa 
 2.A.35 

5   TX R  Data 

Dữ liệu 
 2.A.79 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu truyền dữ liệu được đóng gói từ hệ thống nguồn đến hệ 

thống đích. Nó chứa định danh của hệ thống nguồn, kiểu dữ liệu, phương pháp mã hóa 

của dữ liệu và chính bản thân dữ liệu. Kiểu dữ liệu này tương đồng với kiểu dữ liệu RP 

(con trỏ tham chiếu) của mục 2.A.65, “RP – Con trỏ tham chiếu,” ngoại trừ việc thay thế 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70149
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70834
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70291
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70299
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điểm tham chiếu đến dữ liệu trên hệ thống khác, nó chứa dữ liệu được gửi đến hệ thống 

đó. 

2.A.24.0  

2.A.24.1 Ứng dụng nguồn (HD)  

Định nghĩa: Tên duy nhất định danh hệ thống đóng vai trò là nguồn của dữ liệu. 

Định dạng giống hệt nhau và những hạn chế giống như con trỏ tham chiếu (tham khảo 

mục 2.A.65.2, “ID Ứng dụng (HD)”). 

2.A.24.2 Kiểu của dữ liệu(ID) 

Định nghĩa: Giống hệt như thành phần dữ liệu “kiểu của dữ liệu” trong con trỏ 

tham chiếu kiểu dữ liệu (RP). Tham khảo mục 2.A.65.3, “Kiểu của dữ liệu (ID)”. 

Tham chiếu đến Bảng được đưa vào 0834 – Kiểu MIME với các giá trị hợp lệ. 

2.A.24.3 Kiểu con dữ liệu (ID) 

Định nghĩa: Giống với thành phần dữ liệu “kiểu con” trong con trỏ tham chiếu 

kiểu dữ liệu (RP). Tham khảo mục 2.A.65.4, “Kiểu con (ID)”. 

Tham chiếu đến Bảng mở rộng 0291 – Kiểu con của dữ liệu tham chiếu với các 

giá trị hợp lệ. 

2.A.24.4 Mã hóa (ID) 

Định nghĩa: Kiểu mã hóa đã được sử dụng để trình diễn các bộ tám dữ liệu nhị 

phân liên tiếp theo dạng trình diễn các ký tự ASCII. Tham chiếu Bảng HL7 0299 – Mã 

hóa với các giá trị hợp lệ. 

2.A.24.5 Dữ liệu (TX) 

Định nghĩa: Các ký tự ASCII có thể hiển thị cấu thành dữ liệu được gửi đi từ ứng 

dụng nguồn đến ứng dụng đích. Các ký tự được giới hạn theo các ký tự được phê của 

kiểu dữ liệu ST, như đã được định nghĩa tại mục 2.A.75, “ST – dữ liệu chuỗi ký tự,” 

trong trường hợp mã hóa nhị phân, là mã hóa theo phương pháp được trình bày tại mục 

2.A.24.2, “Kiểu của dữ liệu (ID)”. 

Trong trường hợp thành phần dữ liệu mã hóa (tham khảo mục 2.A.24.4, “Mã hóa 

(ID)”) = “A” (không), thì thành phần dữ liệu phải được quét vào (scan) trước khi truyền 

đi các ký tự ngăn cách HL7 và bất kỳ sự xuất hiện nào phải được đặt ký tự escape bởi 

chuỗi ký tự escape HL7 đã được định nghĩa tại mục 2.7 – “Cách sử dụng của các chuỗi 

escape trong các trường dữ liệu văn bản.” Trên ứng dụng tiếp nhận, trường dữ liệu phải 

được loại bỏ ký tự escape sau khi đã được phân tích và kiểm tra cấu trúc cú pháp. 

Trong trường hợp thành phần dữ liệu mã hóa ED.4 không bằng “A”, thì sau khi 

mã hóa, dữ liệu mã hóa phải được quét vào (scan) các ký tự ngăn cách HL7 và bất kỳ sự 

xuất hiện nào phải được đặt ký tự escape bởi chuỗi escape HL7. Sau đó, thành phần dữ 

liệu có thể thêm vào phân đoạn/bản tin HL7. Trên ứng dụng tiếp nhận, trường dữ liệu 

phải được loại bỏ ký tự escape sai khi đã phân tích, kiểm tra cấu trúc và cú pháp của bản 

tin xong trước khi thực hiện giải mã. Điều này có thể được biểu diễn theo trình tự “mã 
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hóa”, “escape – đặt ký tự escape”, “phân tích, kiểm tra cấu trúc và cú pháp”, “loại bỏ ký 

tự escape” hoặc “giải mã”.   

2.A.25 EI - entity identifier – Định danh thực thể 

Bảng HL7 Thành phần dữ liệu – EI – Định danh thực thể 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  199= ST O  Entity Identifier 

Định danh thực thể 

 2.A.75 

2  20= IS O 0363 Namespace ID 

ID tên vùng 

 2.A.36 

3  199= ST C  Universal ID 

ID phổ biến 

 2.A.75 

4 1..6  ID C 0301 Universal ID Type 

Kiểu ID phổ biến 

 2.A.35 

Định nghĩa: Định danh thực thể định nghĩa một thực thể cho trước trong một 

chuỗi các định danh cụ thể. 

Kiểu dữ liệu EI thích hợp cho, nhưng không giới hạn, máy/thiết bị hoặc phần 

mềm đã tạo ra định danh. Định danh được tạo ra lưu giữa ở thành phần dữ liệu đầu tiên. 

Các thành phần dữ liệu, từ 2 đến 4, được biết đến như cơ quan/hệ thống có thẩm quyền 

cấp phát; chúng định danh máy/thiết bị/hệ thống chịu trách nhiệm tạo ra định danh trong 

thành phần dữ liệu thứ 1. 

Chuỗi cụ thể, cơ quan/hệ thống có cấp phát, được định nghĩa từ thành phần dữ 

liệu thứ 2 đến thứ 4. Cơ quan/hệ thống cấp phát có kiểu dữ liệu (HD) được định dạng 

phân cấp, nhưng nó được định nghĩa trong 3 thành phần dữ liệu riêng biệt trong kiểu dữ 

liệu EI, thay vì một thành phần dữ liệu đơn trong trường hợp thông thường. Điều này là 

để duy trì việc tương thích ngược với cách sử dụng kiểu dữ liệu EI giống như một thành 

phần dữ liệu trong một vài trường dữ liệu đang tồn tại. Ngược lại, thành phần dữ liệu thứ 

2 đến thứ 4 được định nghĩa trong mục 2.A.33, “HD – Thiết kế phân cấp”. Thiết kế phân 

cấp (HD) là duy nhất xuyên suốt việc triển khai HL7 

2.A.25.0  

2.A.25.1 Định danh thực thể (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu đầu tiên, <định danh thực thể>, thường được 

định nghĩa duy nhất trong chuỗi các định danh được tạo ra bởi <cơ quan/hệ thống cấp 

phát>, được định nghĩa bởi một thiết kế phân cấp, được trình bày bởi thành phần dữ liệu 

thứ 2 đến thứ 4. Tham khảo mục 2.A.33, “HD – Thiết kế phân cấp” 

2.A.25.2 ID tên vùng (IS) 

Định nghĩa: Tham khảo mục 2.A.33.1, “ID tên vùng (IS)” đối với định nghĩa. 

Thành phần dữ liệu giữ nguyên kết hợp với kiểu dữ liệu IS trong phiên bản 2.7. 
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Cơ quan/hệ thống cấp phát là một định danh duy nhất của hệ thống (hoặc tổ chức 

hoặc cơ quan hoặc Bộ) tạo ra dữ liệu. Tham chiếu đến bảng do người dùng định nghĩa 

0363 – cơ quan/hệ thống cấp phát với các giá trị gợi ý. 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng  một phần của kiểu dữ liệu khác, trong trường hợp 

này một phần của kiểu dữ liệu EI, bảng này có thể được định nghĩa lại (tên và mã số bảng do 

người dùng định nghĩa khác nhau) bởi Ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn này. 

Theo thỏa thuận của các bên, các nhà triển khai có thể tiếp tục sử dụng Bảng do người dùng 

định nghĩa 0300 – ID tên vùng dành cho thành phần dữ liệu đầu tiên 

2.A.25.3 ID phổ biến (ST)   

Định nghĩa: Tham khảo mục 2.A.33.2, “ID phổ biến (ST)” đối với định nghĩa 

2.A.25.4 Kiểu ID phổ biến (ID)   

Định nghĩa: Tham chiếu đến bảng HL7 0301 – Kiểu ID phổ biến với các giá trị 

hợp lệ. Tham khảo mục 2.A.33.3, “Kiểu ID phổ biến (ID),” với định nghĩa. 

2.A.26 EIP - entity identifier pair – Cặp định danh thực thể 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – EIP – Cặp định danh thực thể 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   EI O  Placer Assigned Identifier 

Hệ thống yêu cầu đã gán định danh 

 2.A.25 

2   EI O  Filler Assigned Identifier 

Hệ thống thực hiện yêu cầu đã gán 

định danh 

 2.A.25 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một định danh đã gán cho một thực thể bởi một 

trong hai hệ thống ra yêu cầu hoặc hệ thống thực hiện yêu cầu. Nếu cả hai thành phần dữ 

liệu được công bố các định danh phải tham chiếu đến cùng một thực thể 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 4.5.1.8 – trường dữ 

liệu ORC-8, mục 4.5.3.29 – trường dữ liệu OBR – 29, mục 7.3.1.29 – trường dữ liệu 

OBR-29, kể từ phiên bản 2.5. 

2.A.26.0  

2.A.26.1 Hệ thống ra yêu cầu đã gán định danh (EI) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể hệ thống ra yêu cầu đã gán một định danh cho một 

thực thể. 

Ví dụ, thành phần dữ liệu có thể được sử dụng để truyền đạt thông tin sau: 

a) Hệ thống ra yêu cầu cung cấp mã số chỉ định của chỉ định cha; 

b) Hệ thống ra yêu cầu gán định danh mẫu xét nghiệm;  

c) Hệ thống ra yêu cầu hoặc người sử dụng gán định danh địa điểm. 
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2.A.26.2 Hệ thống thực hiện yêu cầu gán định danh (EI) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một định danh được gán cho một thực thể bởi hệ 

thống thực hiện yêu cầu. 

Ví dụ. thành phần dữ liệu có thể truyền đạt thông tin sau đây: 

a) Hệ thống thực hiện yêu cầu cung cấp mã số chỉ định của chỉ định cha; 

b) Hệ thống thực hiện yêu cầu gán định danh mẫu xét nghiệm 

c) Hệ thống thực hiện yêu cầu hoặc người sử dụng gán định danh địa điểm;  

2.A.27 WITHDRAWN (ELD – error location and description) – ĐÃ ĐƯỢC 

THU HỒI (ELD – mô tả và vị trí lỗi) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu ELD đã được giữ lại dành cho việc tương thích ngược chỉ 

trong kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ 

phiên bản 2.7. Tham chiếu đến trường dữ liệu ERR-2 và ERR-3 thay thế.  

2.A.28 ERL - error location – Vị trí lỗi 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – ERL – Vị trí lỗi  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1 3..3 = ST R  Segment ID 

ID phân đoạn 

 2.A.75 

2  = NM R  Segment Sequence 

Chuỗi phân đoạn 

 2.A.47 

3  = NM O  Field Position 

Vị trí trường dữ liệu 

 2.A.47 

4  = NM O  Field Repetition 

Sự lặp lại trường dữ liệu 

 2.A.47 

5  = NM O  Component Number 

Mã số thành phần dữ liệu 

 2.A.47 

6  = NM O  Sub-Component Number 

Mã số thành phần dữ liệu con 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định phân đoạn và các cấu thành của nó nơi mà 

một lỗi đã xuất hiện. 

2.A.28.0  

2.A.28.1 ID phân đoạn (ST) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể tên bao gồm 3 – chữ cái của phân đoạn 

2.A.28.2 Chuỗi phân đoạn (NM) 

Định nghĩa: Nhận dạng sự xuất hiện phân đoạn trong bản tin. 
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2.A.28.3 Vị trí trường dữ liệu (NM) 

Định nghĩa: Định danh mã số của trường dữ liệu trong phân đoạn. Trường dữ liệu 

đầu tiên được gán mã số là 1. Mã số trường dữ liệu không nên được xác định trong 

trường hợp tham chiếu đến toàn bộ phân đoạn. 

2.A.28.4 Sự lặp lại trường dữ liệu (NM) 

Định nghĩa: Định danh số lần lặp lại của trường dữ liệu. Lần lặp lại đầu tiên được 

đếm là 1. Nếu Vị trí trường dữ liệu được xác định cụ thể, nhưng lặp lại trường dữ liệu thì 

không, lặp lại trường dữ liệu nên được đặt giá trị là 1. Nếu Vị trí trường dữ liệu không 

được xác định cụ thể, lặp lại trường dữ liệu không nên được xác định. 

2.A.28.5 Mã số thành phần dữ liệu (NM) 

Định nghĩa: Định danh mã số của thành phần dữ liệu trong trường dữ liệu. Thành 

phần dữ liệu đầu tiên được gán mã số 1. Mã số thành phần dữ liệu không nên được xác 

định cụ thể trong trường hợp tham chiếu đến toàn bộ trường dữ liệu. 

2.A.28.6 Sub-Component Number – Số thành phần con (NM) 

Định nghĩa: Định danh mã số của thành phần dữ liệu con trong thành phần dữ 

liệu. Thành phần dữ liệu con đầu tiên được gán mã số 1. Mã số thành phần dữ liệu con 

không nên được xác định cụ thể trong trường hợp tham chiếu đến toàn bộ thành phần dữ 

liệu. 

2.A.29 FC - financial class – Lớp thuộc tài chính 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – FC – Phân lớp tài chính  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0064 Financial Class Code 

Mã phân lớp tài chính 

 2.A.36 

2   DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.22 

2.A.29.0  

2.A.29.1 Mã phân lớp tài chính (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phân lớp tài chính đã được gán cho một 

cá nhân. Bảng do người dùng định nghĩa 0064 – Phân lớp tài chính đã được sử dụng 

giống như định danh HL7 dành cho các giá trị của bảng do người dùng định nghĩa đối 

với thành phần dữ liệu này. 

2.A.29.2 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa ngày/thời gian có hiệu lực của sự phân 

cấp của người này với phân lớp tài chính đã được xác định cụ thể trong thành phần dữ 

liệu đầu tiên. 
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2.A.30 FN - family name – tên gia đình (Họ) 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – FN – Tên gia đình (Họ) 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  50# ST R  Surname 

Họ 

 2.A.75 

2  20# ST O  Own Surname Prefix 

Tiền tố họ riêng 

 2.A.75 

3  50# ST O  Own Surname 

Họ riêng 

 2.A.75 

4  20# ST O  Surname Prefix from 

Partner/Spouse 

Tiền tố họ của vợ/chồng/người 

sống cùng 

 2.A.75 

5  50# ST O  Surname from Partner/Spouse 

Họ của vợ/chồng/người sống 

cùng 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này cho phép đặc tả đầy đủ họ của một cá nhân. Trong 

trường hợp thích hợp, nó phân biệt họ riêng của người đó với người sống cùng hoặc 

vợ/chồng của cá nhân đó, trong tình huống tên của cá nhân có thể chứa các yếu tố/thành 

phần từ tên khác. Nó cũng cho phép truyền bản tin để phân biệt tiền tố họ (chẳng hạn 

như “va” hoặc “de”) từ họ gốc. 

Chú ý: CHỈ xuất hiện trong trường dữ liệu PPN, XCN và XPN 

2.A.30.0  

2.A.30.1 Họ (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu cốt lõi của tên họ của cá nhân. Trong hầu hết 

trường hợp sử dụng của phương Tây, thành phần dữ liệu này được gọi là “tên cuối” của 

cá nhân. 

2.A.30.2 Tiền tố họ riêng (ST)   

Định nghĩa: Cách dùng quốc tế đối với các ngôn ngữ Đức. Thành phần dữ liệu 

này có thuộc tính tùy chọn. Một ví dụ của <tiền tố họ> là “van” trong “Ludwig van 

Beethoven”. Từ khi <tiền tố họ> không sắp xếp theo thứ tự chữ cái abc, đây chính là 

nguyên nhân để xác định cụ thể thành phần dữ liệu con riêng biệt của kiểu dữ liệu PN và 

kiểu dữ liệu PN mở rộng (XPN và XCN). 

Chú ý: Các thành phần dữ liệu con <tiền tố họ riêng>, <họ riêng>, <tiền tố họ của 

vợ/chồng/người sống cùng> và <họ của vợ/chồng/người sống cùng> phân tách các tên người 

Đức phức tạp chẳng hạn như “Martha de Mum-van Beethoven”. Nếu các thành phần dữ liệu 

con này được gán giá trị, thành phần dữ liệu con <họ> vẫn nên được gán giá trị đầy đủ dành cho 

việc tương thích ngược, ví dụ, ^de Mum-van Beethoven&de&Mum&van&Beethoven^. 
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Ngoài ra, để rõ ràng, <tiền tố tên cuối> đã được đổi tên <tiền tố họ riêng> 

2.A.30.3 Họ riêng (ST) 

Định nghĩa: Phần của họ (trong hầu hết cách dùng phương Tây, là tên cuối cùng) 

có nguồn gốc từ họ riêng của cá nhân, khác với bất kỳ phần nào có nguồn gốc từ họ của 

người sống cùng hoặc vợ/chồng của cá nhân. Thành phần dữ liệu này có thuộc tính tùy 

chọn. 

Nếu họ của cá nhân đã thay đổi về mặt pháp lý (hoặc kết hợp) với họ của người 

sống cùng, vợ/chồng của cá nhân, đây là họ cá nhân được ưu tiên tức thời với việc thay 

đổi. Thông thường đây là “tên đầu tiên” của cá nhân đó. 

2.A.30.4 Tiền tố họ của người sống cùng/vợ/chồng (ST) 

Định nghĩa: Cách dùng quốc tế đối với ngôn ngữ Đức. Thành phần dữ liệu này có 

thuộc tính tùy chọn. Một ví dụ của <tiền tố họ> là “van” trong "Ludwig van Beethoven". 

Kể từ khi <tiền tố họ> không sắp xếp hoàn chỉnh theo thứ tự chữ cái (abc), nó chính là 

nguyên nhân để xác định cụ thể thành phần dữ liệu con của kiểu dữ liệu PN và kiểu dữ 

liệu PN mở rộng (XPN và XCN). 

Chú ý: Các thành phần dữ liệu con <tiền tố họ riêng>, <họ riêng>, <tiền tố họ của người sống 

cùng/vợ/chồng> và <họ của vợ/chồng> phân tách các tên người Đức phức tạp như “Martha de 

Mum-van Beethoven”. Nếu các thành phần dữ liệu con này được gán giá trị, thành phần dữ liệu 

con <họ> vẫn nên được gán giá trị đầy đủ cho việc tương thích ngược, ví dụ ^de Mum-van 

Beethoven&de&Mum&van&Beethoven^ 

Ngoài ra, để cho rõ ràng, <tiền tố tên cuối cùng> đã được thay đổi tên thành <tiền tố họ riêng> 

2.A.30.5 Họ của người sống cùng/vợ/chồng (ST) 

Định nghĩa: Một khấu phần của họ cá nhân (trong hầu hết cách dùng phương Tây, 

tên cuối cùng) mà có nguồn gốc từ họ của người sống cùng hoặc vợ/chồng của cá nhân 

đó, phân biệt với bất kỳ phần nào có nguồn gốc từ họ riêng của cá nhân. Thành phần dữ 

liệu này có thuộc tính tùy chọn. 

Nếu không có khấu phần nào của họ cá nhân có nguồn gốc từ họ của người sống 

cùng (bạn tình) hoặc vợ/chồng, thành phần dữ liệu này không được gán giá trị. Mặt 

khác, nếu họ người sống cùng (bạn tình) hoặc vợ/chồng đã được thay đổi về mặt pháp lý 

để trở thành (hoặc sát nhập với) họ của cá nhân, đây là họ của người sống cùng hoặc 

vợ/chồng ngay lập tức trước khi thay đổi. 

2.A.31 FT - formatted text data – Dữ liệu văn bản đã định dạng   

Bảng thành phần HL7 – FT – Dữ liệu văn bản đã định dạng 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

      Formatted Text Data 

Dữ liệu văn bản đã định dạng 
  

Chiều dài tối thiểu: 1 
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Chiều dài tối đa:  

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu được chuyển hóa từ kiểu dữ liệu TX bằng cách cho 

phép bổ sung thêm những hướng dẫn định dạng được nhúng vào trong văn bản. Những 

hướng dẫn này được giới hạn thuộc về bản chất bên trong và độc lập trong những tình 

huống mà theo đó các trường dữ liệu đang được sử dụng. Các hướng dẫn thực sự và việc 

trình diễn của chúng được mô tả trong mục 2.7.6, “Cách sử dụng và các ví dụ của văn 

bản được định dạnh”. Trường dữ liệu FT là một trường dữ liệu có chiều dài tùy ý (tối 

đa lên đến 64k) và có thể chứa các câu lệnh định dạng được các ký tự escape ‘\’ bao bọc 

xung quanh . 

Ví dụ: 

|\.sp\(skip one vertical line)| 

Các ví dụ bổ sung của các câu lệnh định dạng, tham khảo mục 2.7 “Phương thức 

sử dụng các chuỗi escape trong các trường dữ liệu văn bản”. 

Để chứa các tập ký tự thay thế, sử dụng chuỗi escape thích hợp. Tham khảo 

chương 2, “Điều khiển”, mục 2.15.9.18, “Tập ký tự” và mục 2.14.9.20, “Lược đồ xử lý 

tập ký tự thay thế”. 

Đặc tả kỹ thuật này áp dụng không giới hạn cho kích thước của kiểu dữ liệu FT, 

hoặc ở những nơi mà kiểu dữ liệu được định nghĩa, hoặc bất kỳ nơi nào mà kiểu dữ liệu 

được sử dụng. Trong khi không có lý do thuộc về bản chất để giới hạn kích thước của 

kiểu dữ liệu này dành cho các lý do về ngữ nghĩa hoặc cú pháp, hy vọng rằng một vài sự 

sắp xếp của giới hạn áp đặt đối với các nguyên nhân kỹ thuật trong quá trình triển khai. 

HL7 khuyến nghị rằng các giới hạn kích thước triển khai được công bố trong hồ sơ triển 

khai. Những nội dung của trường dữ liệu FT có thể được rút gọn, nhưng mẫu rút gọn 

không áp dụng. 

2.A.32 GTS – general timing specification – Chi tiết kỹ thuật thời gian chung 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – GTS – Chi tiết kỹ thuật thời gian chung 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu 
Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

  199=    General Timing Specification 

Đặc tả kỹ thuật thời gian chung 
  

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu chi tiết kỹ thuật thời gian chung được sử dụng để truyền 

thông thông tin thời gian có mối quan hệ phức tạp. Giá trị của trường dữ liệu này tuân 

thủ các quy tắc định dạng đối với một trường dữ liệu ST (chuỗi ký tự). Dữ liệu chuỗi ký 

tự sẽ được cấu trúc tuân theo tập các quy tắc trước “Đặc tả kỹ thuật không rút gọn của 

phiên bản 3, các kiểu dữ liệu phần II” dành cho kiểu dữ liệu chi tiết kỹ thuật thời gian 

chung. 

Chiều dài tối thiểu: 1 

Chiều dài tối đa:  
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Không có bất kỳ ràng buộc kỹ thuật nào đối với kích thước của việc trình diễn 

kiểu dữ liệu GTS – Việc trình diễn có thể có độ dài theo yêu cầu luận lý (logic). Độ dài 

hợp chuẩn 199 phục vụ cho tất cả những diễn giải phổ biến. Những diễn giải của kiểu dữ 

liệu GTS không được phép rút gọn. 

2.A.33 HD - hierarchic designator – Định danh có thứ bậc 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – HD – Định danh có thứ bậc 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= IS O 0300 Namespace ID 

ID tên vùng 

 2.A.36 

2  199= ST C  Universal ID 

ID phổ biến 

 2.A.75 

3 1..6  ID C 0301 Universal ID Type 

Kiểu ID phổ biến 

 2.A.35 

Định nghĩa: Định nghĩa cơ bản của kiểu dữ liệu HD định danh một (cơ quan hành 

chính hoặc hệ thống hoặc ứng dụng hoặc thực thể khác) thực thể có trách nhiệm đối với 

việc quản lý hoặc ấn định (chỉ định hoặc phân công) một tập được định nghĩa của các 

định danh thực thể (chẳng hạn như mã số của hệ thống/người ra yêu cầu hoặc mã số của 

hệ thống/người thực hiện yêu cầu, các định danh người bệnh, các định danh nhà cung 

cấp dịch vụ, vv.) Thực thể này có thể là ứng dụng chăm sóc sức khỏe đặc biệt chẳng hạn 

như hệ thống đăng ký cấp phát và gán các định danh người bệnh, thực thể chính phủ 

chẳng hạn như cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cấp phát và gán các định danh 

chuyên môn nghề nghiệp hoặc các mã số giấy phép lái xe, hoặc một cơ sở cấp phát và 

gán các định danh. 

Kiểu dữ liệu HD được thiết kế mạnh mẽ hơn và thay thế phổ biến hơn dành cho 

định danh ứng dụng của HL7 phiên bản 2.1 và 2.2. Nó bổ sung thêm 2 thành phần dữ 

liệu, thành phần dữ liệu <ID phổ biến> và thành phần dữ liệu <Kiểu ID phổ biến> cho 

ID ứng dụng chính thống (mà được đổi tên phổ biến hơn đáp ứng với ID tên vùng> 

Trong trường hợp, kiểu dữ liệu HD định danh một thực thể tạo ra/cấp phát các 

định danh của thực thể chẳng hạn như hệ thống đăng ký người bệnh đặc biệt, nếu định 

nghĩa một “cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát và gán”. Trong trường hợp, kiểu 

dữ liệu HD định danh một địa điểm nơi mà thực thể xác định định danh được đưa ra 

(mặc dù chúng có thể được tạo ra bởi thực thể khác tại địa điểm khác) chẳng hạn như 

một địa điểm đặc biệt “Địa điểm văn phòng Bộ các phương tiện cơ giới”. Hai phương 

thức sử dụng khác nhau này của kiểu dữ liệu HD xuất hiện trong nhiều kiểu dữ liệu được 

mở rộng. 

“Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát và gán được định nghĩa bởi kiểu dữ 

liệu HD tương tự như vai trò của nó đối với hệ thống mã hóa (và phiên bản) của các kiểu 

dữ liệu thành phần được mã hóa; cả hai xác định định danh một tập các định danh thực 

thể riêng biệt. Sự khác biệt bao gồm một tập kiểu dữ liệu định nghĩa các thực thể riêng 

biệt chứa các định danh của những vật thể “thế giới thực” chẳng hạn như người bệnh 
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hoặc các chỉ định lâm sàng, trong khi tập định nghĩa thành phần được mã hóa của những 

thực thể riêng biệt chứa các định danh khái niệm (các mã). 

Kiểu dữ liệu HD được thiết kế để sử dụng một định danh địa phương (chỉ với giá 

trị <ID tên vùng>) hoặc định danh được gán công khai, một UID (cả hai giá trị <ID phổ 

biến> và <kiểu ID phổ biến>). Về mặt cú pháp, kiểu dữ liệu HD là một nhóm bao gồm 2 

định danh: Định danh địa phương ở thành phần dữ liệu đầu tiên và định danh phổ biến 

(chung) được đặt vào thành phần dữ liệu thứ 2 hoặc thứ 3. Các kiểu dữ liệu HD được 

định nghĩa trong thành phần dữ liệu thứ ba (xác định các kiểu UID) phải có thành phần 

dữ liệu thứ hai xác định duy nhất trong một chuỗi các ID được xác định trong thành 

phần dữ liệu đó. 

Lưu ý: Kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong các trường dữ liệu ở những phiên bản HL7 trước 

đều sử dụng kiểu dữ liệu IS. Vì vậy, một thành phần dữ liệu HD đơn (chỉ thành phần dữ liệu đầu 

tiên có giá trị) sẽ trông giống như kiểu dữ liệu IS đơn giản cho các hệ thống cũ mong đợi một 

thành phần dữ liệu đơn đặt trong kiểu dữ liệu HD. 

Nếu thành phần dữ liệu đầu tiên của kiểu dữ liệu HD có giá trị, thành phần dữ liệu thứ hai và 

thứ ba có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc). Nếu thành phần dữ liệu thứ ba có giá trị, thì 

thành phần dữ liệu thứ hai cũng phải có giá trị (mặc dù trong trường hợp này thành phần dữ liệu 

thành phần dữ liệu đầu tiên có thuộc tính tùy chọn). Thành phần dữ liệu thứ hai và thứ ba phải 

cùng có giá trị (cả hai không rỗng), hoặc cả hai cùng không có giá trị (cả hai đều rỗng). 

Điều này có nghĩa rằng nếu tất cả thành phần dữ liệu của kiểu dữ liệu HD đều có giá trị, thực 

thể được định danh bởi thành phần dữ liệu đầu tiên có cùng giá trị với thực thể được định danh 

bởi thành phần dữ liệu thứ hai và thứ ba. Tuy nhiên, các nhà triển khai có thể lựa chọn, do thỏa 

thuận giữa các bên, để quy định cụ thể rằng nếu tất cả ba thành phần dữ liệu của kiểu dữ liệu 

HD có giá trị, thì thành phần dữ liệu đầu tiên định nghĩa một thành viên trong tập đã được định 

nghĩa bởi thành phần dữ liệu thứ hai và thứ ba. 

Các ví dụ: 

Ví dụ 1: Ví dụ về ISO chỉ với thành phần thứ 2 và thứ 3 được gán giá trị: 

|^2.16.840.1.113883.19^ISO| 

Cú pháp của thành phần dữ liệu thứ hai được định nghĩa bởi tiêu chuẩn ISO đối 

với các định danh đối tượng, không phải bởi HL7 (đối với thành phần dữ liệu thứ hai là 

kiểu dữ liệu ST). Do vậy những chu kỳ (“.”) trong thành phần dữ liệu thứ hai là một 

phần của cấu pháp ISO và là hợp pháp bởi sự định nghĩa của kiểu dữ liệu ST trong HL7. 

Ví dụ 2: Một ví dụ UUID 
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|^478A0114-EBF0-7701-A023-6841FF05731A^UUID| 

Ví dụ 3: Một ví dụ DNS 

|^falcon.iupui.edu^DNS| 

Các ví dụ địa phương: 

Ví dụ 4: Chỉ sử dụng nội bộ: Một kiểu dữ liệu HD trông giống như một kiểu dữ 

liệu IS. 

|LAB1| 

|RX.PIMS.SystemB.KP.CA.SCA| 

Lưu ý rằng cú pháp của thành phần dữ liệu đầu tiên không được định nghĩa bởi 

HL7 nhưng được định nghĩa theo nhu cầu sử dụng tại địa điểm: Chỉ những ràng buộc 

của cấu trúc thành phần dữ liệu đầu tiên được phép sử dụng kiểu dữ liệu ST của HL7, 

được phép sử dụng các giá trị của kiểu dữ liệu IS. 

Ví dụ 5: Định danh địa phương chỉ sử dụng thành phần dữ liệu thứ 2 và 3 (Không 

được tán đồng kể từ phiên bản 2.8). 

|^RX.PIMS.SystemB.CA.SCA^M| 

Một phương pháp thay thế để mã hóa các ví dụ trước, minh họa cách sử dụng giá 

trị của thành phần dữ liệu thứ ba “M” (tham khảo bảng HL7 0301 – Kiểu ID phổ biến) 

để định danh một tập định danh được định nghĩa địa phương. Thành phần dữ liệu thứ hai 

có cùng giá trị giống như ví dụ trước nhưng bây giờ được định nghĩa là một giá trị thành 

viên của tập các giá trị được phép đã được định nghĩa bởi địa điểm sử dụng dành cho 

một tập định danh. “M”. Cách sử dụng các lược đồ mã hóa địa phương giống như các 

kiểu ID phổ biến không được tán đồng kể từ phiên bản 2.8; các cơ quan có thẩm quyền 

cấp phát nên được định danh với các ID phổ biến thực sự. 

Ví dụ 6: Định danh địa phương và các kiểu ID phổ biến: 

|LAB1^2.16.840.1.113883.19.1.2.3.3.4.6.7^ISO| 

Một kiểu dữ liệu HD với một ISO “Định danh đối tượng” giống như một UID và 

tên hệ thống được định nghĩa địa phương. Cả hai thành phần dữ liệu đầu tiên, thứ hai và 

thứ ba (đi cùng với nhau) đề cập đến cùng một thực thể. Ví dụ này cho thấy rằng giá trị 

địa phương và giá trị ID phổ biến có thể được truyền đi với một trường dữ liệu HD đơn. 

2.A.33.0  

2.A.33.1 ID tên vùng (IS) 

Định nghĩa: Hạng mục mã hóa địa phương dành cho một thực thể. Thành phần dữ 

liệu vẫn còn kết hợp với kiểu dữ liệu IS trong phiên bản 2.7. 

Bảng do người dùng định nghĩa  0300 - ID tên vùng được sử dụng giống như một 

định danh HL7 của các giá trị trong bảng do người dùng định nghĩa dành cho thành phần 

dữ liệu này.  

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn cho trước (hoặc giống như một 

trường dữ liệu hoặc giống như một thành phần dữ liệu của kiểu dữ liệu khác) bảng này có thể 
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được định nghĩa lại (đưa vào một tên và mã số bảng do người dùng định nghĩa khác nhau) bởi 

ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

2.A.33.2 ID Phổ biến (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ hai của kiểu dữ kiệu HD, <ID phổ biến> 

(UID), là một chuỗi ký tự được định dạng tuân theo lược đồ được định nghĩa bởi thành 

phần dữ liệu thứ ba, <kiểu ID phổ biến> (kiểu UID). UID được dự kiến là duy nhất qua 

thời gian trong kiểu UID. Nó được định nghĩa chặt chẽ. Mỗi UID phải thuộc về một 

trong những lược đồ được liệt kê riêng biệt để cấu thành các UID (được định nghĩa bởi 

kiểu UID). UID (thành phần dữ liệu thứ hai) phải tuân thủ các quy tắc cú pháp của lược 

đồ định danh phổ biến đặc biệt (được định nghĩa bởi thành phần dữ liệu thứ 3). Lưu ý 

rằng các quy tắc cú pháp này không được định nghĩa trong HL7 nhưng được định nghĩa 

bởi các quy tắc của lược đồ định danh phổ biến cụ thể (được định nghĩa bởi thành phần 

dữ liệu thứ ba). 

2.A.33.3 Kiểu ID phổ biến (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ ba quản lý các diễn giải thành phần dữ liệu 

thứ hai của kiểu dữ liệu HD. Nếu thành phần dữ liệu thứ ba được biết đến là UID tham 

chiếu đến Bảng HL7 0301 – Kiểu ID phổ biến với các giá trị hợp lệ, thì thành phần dữ 

liệu thứ hai là một ID phổ biến của kiểu dữ liệu đó. 

2.A.34 ICD - insurance certification definition – Định nghĩa chứng nhận bảo 

hiểm 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – ICD – Định nghĩa chứng nhận bảo hiểm  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 
chú 

Mục tham 
khảo 

1   CWE O 0150 
Certification Patient Type 

Kiểu bệnh nhân chứng nhận 
 2.A.36 

2 1..1  ID R 0136 
Certification Required 

Yêu cầu chứng nhận 
 2.A.35 

3   DTM O  
Date/Time Certification Required 

Ngày/thời gian yêu cầu chứng nhận 
 2.A.22 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu quy định cụ thể chứng nhận bảo hiểm có bắt buộc cho 

các kiểu bệnh nhân riêng biệt hay không và khung thời gian để đạt được chứng nhận. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.8.20 trường dữ liệu IN3-20, kể 

từ phiên bản 2.5 

2.A.34.0  

2.A.34.1 Kiểu bệnh nhân chứng nhận (CWE) 

Định nghĩa: Quy định cụ thể nhóm hoặc loại bệnh nhân dành cho chứng nhận 

được yêu cầu. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0150 – Kiểu bệnh nhân 

chứng nhận với các giá trị gợi ý. 
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2.A.34.2 Yêu cầu chứng nhận (ID) 

Định nghĩa: Quy định cụ thể một chứng nhận có được yêu cầu hay không. Tham 

chiếu đến Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/không với các giá trị hợp lệ. 

2.A.34.3 Ngày/thời gian yêu cầu chứng nhận (DTM) 

Định nghĩa: Ngày/thời gian phải đạt được chứng nhận. 

2.A.35 ID - coded value for HL7 defined tables – Giá trị đã mã hóa đối với 

các bảng do HL7 định nghĩa 

HL7 Component Table - ID – Coded Value for HL7 Defined Tables 

Bảng thành phần HL7 – ID – Giá trị đã mã hóa đối với các bảng đã định nghĩa 

HL7 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

 1.. 15=    Coded Value for HL7-Defined 
Tables 
Giá trị đã mã hóa đối với các 
bảng do HL7 định nghĩa 

  

Chú ý: Ủy ban kỹ thuật từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật của kiểu dữ liệu ID. 

Chiều dài nhỏ nhất: ≥ 1 – Biến thiên – phụ thuộc vào chiều dài của mã ngắn nhất trong tập mã 

Chiều dài lớn nhất: Biến thiên – Phụ thuộc vào chiều dài của mã dài nhất trong tập mã 

Định nghĩa: Giá trị của một trường dữ liệu tuân thủ các quy tắc định dạng cho 

trường dữ liệu ST ngoại trừ nó là giá trị được lấy từ một bảng của các giá trị hợp lệ. 

Chúng phải là một mã số bảng HL7 kết hợp với các kiểu dữ liệu ID. Một ví dụ về một 

trường dữ liệu ID là OBR-25-Trạng thái kết quả. Kiểu dữ liệu này sẽ được sử dụng chỉ 

dành cho các bảng do HL7 định nghĩa (tham khảo chương trong chương 2C, mục 

2.C.1.2, “các bảng HL7”). Điều ngược lại thì không phù hợp, vì trong một số trường hợp 

nó thực sự thích hợp cho việc sử dụng dành cho kiểu dữ liệu CNE hoặc CWE đối với 

các bảng HL7. 

Chiều dài nhỏ nhất và lớn nhất được quy định cụ thể trong bối cảnh kiểu dữ liệu 

ID được sử dụng. Giá trị hợp lệ được HL7 định nghĩa là 15 ký tự, nhưng trong một số 

trường hợp các giá trị hợp lệ được lấy từ các hệ thống mã hóa được định nghĩa bởi các tổ 

chức khác (chẳng hạn như các kiểu IANA mime). Trong những trường hợp này, chiều 

dài hợp chuẩn khác nhau có thể được quy định ở các trường dữ liệu sử dụng kiểu dữ liệu 

ID. Nó không bao giờ chấp nhận việc rút gọn giá trị ID. 
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2.A.36 IS - coded value for user-defined tables – Giá trị mã hóa đối với các 

bảng do người dùng định nghĩa 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – IS – Giá trị mã hóa đối với các bảng do người dùng định 

nghĩa  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

 1.. 20=    Giá trị mã hóa đối với các bảng 

do người dùng định nghĩa 
  

Chú ý: Ủy ban kỹ thuật từ vựng là nhà quản lý kỹ thuật của kiểu dữ liệu IS. 

Chiều dài nhỏ nhất: ≥ 1 – Biến thiên – phụ thuộc vào chiều dài của mã ngắn nhất trong tập mã 

Chiều dài lớn nhất: Biến thiên – phụ thuộc vào chiều dài của mã dài nhất trong tập mã 

Kể từ phiên bản 2.7, chỉ có cách sử dụng được chấp thuận của kiểu dữ liệu IS là 

các thành phần dữ liệu HD.1, EI.2 và PL.6 cùng với số giới hạn của các trường dữ liệu 

nơi mà việc xác định không thể được thực hiện khi hạng mục dữ liệu là một định danh 

hoặc hạng mục dữ liệu được mã hóa thật sự. Hơn nữa, theo các quy tắc trong chương 2, 

bất kỳ trường dữ liệu nào hoặc thành phần kiểu dữ liệu đã được ghi nhận “được giữ lại 

dành cho việc tương thích ngược” sẽ vẫn có kiểu dữ liệu IS bất kỳ. 

Giá trị của trường dữ liệu tuân thủ các quy tắc định dạng dành cho trường dữ liệu 

ST ngoại trừ giá trị được lấy từ các bảng do địa phương định nghĩa (hoặc bảng do người 

dùng định nghĩa) với các giá trị hợp lệ. Bảng đo HL7 định nghĩa sẽ cũng kết hợp với 

kiểu dữ liệu IS. Một ví dụ của trường dữ liệu IS là mã lý do sự kiện được định nghĩa 

trong chương 3, “Quản lý bệnh nhân”, mục 3.4.1.4, “Mã nguyên nhân sự kiện”. Kiểu dữ 

liệu này nên được chỉ sử dụng với các bảng do người dùng định nghĩa (tham khảo 

chương 2C, “các bảng mã”, mục 2.C.1.1, “Các bảng do người dùng định nghĩa”). Ngược 

lại thì không hợp lệ, vì trong một số trường hợp, nó phù hợp hơn để sử dụng kiểu dữ liệu 

CWE với các bảng do người dùng định nghĩa. 

Nó không bao giờ chấp nhận việc rút gọn giá trị IS. 

2.A.37 JCC - job code/class – Loại/mã nghề nghiệp 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 - JCC– Loại/mã nghề nghiệp  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE O 0327 Job Code 

Mã nghề nghiệp 

 2.A.36 

2   CWE O 0328 Job Class 

Loại nghề nghiệp 

 2.A.36 

3   TX O  Job Description Text 

Văn bản mô tả nghề nghiệp 

 2.A.79 

Ví dụ 1: Nghề nghiệp được hệ thống hóa (tại đó 1 đại diện cho mã người quản trị 

và F đại diện cho thuộc tính toàn thời gian của nghề nghiệp) 
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|1^F^Administrator| 

Ví dụ 2: Nghề nghiệp không được hệ thống hóa (tại đó các mã nghề nghiệp 

không được hệ thống hóa và PT đại diện cho thuộc tính bán thời gian của nghề nghiệp) 

|^PT^Analyst|. 

2.A.37.0  

2.A.37.1 Mã nghề nghiệp (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa mã nghề nghiệp của một cá nhân. Bảng 

do người dùng định nghĩa 0327 – Mã nghề nghiệp được sử dụng giống như định danh 

của HL7 với các giá trị của bảng do người dùng định nghĩa dành cho thành phần dữ liệu 

này. 

2.A.37.2 Loại nghề nghiệp (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa phân loại nghề nghiệp của cá nhân. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0328 – Phân loại nghề nghiệp với các 

giá trị gợi ý. 

2.A.37.3 Văn bản mô tả nghề nghiệp (TX) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa văn bản mô tả nghề nghiệp. Thành 

phần dữ liệu này sẽ cung cấp các hệ thống bao gồm các mô tả không được hệ thống hóa. 

2.A.38 WITHDRAWN  (LA1 - location with address variation 1) – Đã được 

rút bỏ (LA1 – Địa điểm với sự biến đổi địa chỉ 1) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu LA1 đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên 

bản 2.8 

2.A.39 WITHDRAWN  (LA2 - location with address variation 2) – Đã được 

rút bỏ (LA2 – địa điểm với sự biến đổi địa chỉ 2) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu LA2 đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên 

bản 2.8 

2.A.40 MA - multiplexed array – Mảng đa kênh 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MA – Mảng đa kênh 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NM O  Sample Y From Channel 1 

Mẫu Y từ kênh 1 

 2.A.47 

2   NM O  Sample Y From Channel 2 

Mẫu Y từ kênh 2 

 2.A.47 

3   NM O  Sample Y From Channel 3 

Mẫu Y từ kênh 3 

 2.A.47 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

4   NM O  Sample Y From Channel 4 

Mẫu Y từ kênh 4 

 2.A.47 

...         

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để trình diễn dữ liệu dạng sóng đa 

kênh. Giả định rằng các trường dữ liệu sử dụng lặp lại kiểu dữ liệu này và Y đại diện cho 

một sự lặp lại cụ thể, các thành phần dữ liệu của sự lặp lại sẽ phản ánh mẫu Y từ mỗi 

kênh. 

Lưu ý cách sử dụng: Kiểu dữ liệu MA được ưu tiên trong trường hợp thiết bị ghi 

tín hiệu kết xuất dữ liệu dạng sóng theo thời gian (tất cả các biên độ tín hiệu theo thời 

gian mẫu 1, được tuân thủ bởi tất cả các biên độ tín hiệu theo thời gian mẫu 2, tuân thủ 

bởi tất cả các biên độ tín hiệu theo thời gian mẫu 3, vv.) Số lượng thông thường là 32, 64 

hoặc 128 kênh. Tại thời điểm soạn thảo tài liệu này, kiểu dữ liệu MA là một kiểu dữ liệu 

được sử dụng bởi hầu hết các thiết bị EEG thương mại, trong khi các thiết bị điện sinh 

khác (chẳng hạn như các thiết bị khơi lại năng lực) có thể sử dụng loại dữ liệu NA. Kiểu 

dữ liệu MA là kiểu dữ liệu “tự nhiên” dành cho các thiết bị EEG đa kênh vì việc xử lý 

tín hiệu thu được liên quan đến việc số hóa mỗi kênh liên tiếp càng nhanh càng tốt, sau 

khoảng thời gian cố định (chẳng hạn như 0.004 giây) số hóa tất cả các kênh liên tiếp và 

lặp lại như vậy mỗi khoảng thời gian 0.004 giây ghi liên tục. 

Việc chuyển đổi từ một định dạng này sang một định dạng khác thường là không 

khả thi hoặc không mong muốn trong các ứng dụng thời gian thực. Ví dụ, một bản ghi 

EEG dài có thể ghi liên tục 24, 48, 72 hoặc nhiều giờ hơn và việc thực hiện không thể 

chờ đợi cho đến khi bản ghi kết thúc để truyền dữ liệu đi bởi vì các bác sỹ cần xem xét 

các biểu đồ dạng sóng trong khi việc ghi đang tiếp diễn; đây là lý do tại sao nó chỉ tạo ra 

ý nghĩa để tổ chức dữ liệu theo kiểu dữ liệu MA để gửi dữ liệu mẫu theo thời gian liên 

tiếp. 

Lưu ý rằng, hiển thị, kiểu dữ liệu NA và MA không thể phân biệt được: Chúng 

cùng xuất hiện dưới dạng chuỗi các thành phần dữ liệu dạng số. Chúng được phân biệt 

theo bối cảnh, đặc biệt là khi được sử dụng trong trường dữ liệu OBX.5 với kiểu dữ liệu 

được quy định trong trường dữ liệu OBX.3 

Trường hợp sử dụng: Các thiết bị EEG thương mại 

Ví dụ 1: 3 kênh (giống hệt nhau), 6 mẫu thời gian 

|0^0^0~1^1^1~2^2^2~3^3^3~4^4^4~5^5^5| 

Ví dụ 2: 1 kênh, 11 mẫu thời gian 
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|0~1~2~3~4~5~6~7~8~9~10| 

2.A.41 MO - money – Tiền tệ  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MO – Tiền tệ 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  = NM O  Quantity 

Số lượng 

 2.A.47 

2 3..3  ID O 0913 Denomination 

Tên gọi (loại tiền tệ) 

 2.A.35 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể một số lượng tiền và loại tiền tệ (tên 

gọi) khi nó được biễu diễn 

2.A.41.0  

2.A.41.1 Số lượng (NM) 

Định nghĩa: Thành phần đầu tiên là số lượng 

2.A.41.2 Denomination – Đơn vị (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ hai là tên gọi (loại tiền tệ) khi số lượng đã 

được biểu diễn. Các giá trị đối với thành phần dữ liệu tên gọi là các mã 3 ký tự được quy 

định cụ thể trong tiêu chuẩn ISO-4217. Tham khảo Bảng định nghĩa mở rộng 0913 – Mã 

tên gọi tiền tệ. 

Nếu tên gọi tiền tệ không được xác định, trường dữ liệu “MSH-17-mã quốc gia”, 

trong chương 2, mục 2.14.9.17, được sử dụng để xác định tên gọi tiền tệ mặc định. Ví 

dụ, 

|99.50^USD| 

Tại đó USD là mã ISO 4217 đối với đô-la Mỹ. 

2.A.42 MOC - money and charge code – Tiền và mã chi phí 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MOC – Tiền và mã chi phí 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   MO O  Monetary Amount 

Số lượng tiền 

 2.A.41 

2   CWE O  Charge Code 

Mã chi phí 

 2.A.13 

Định nghĩa: Truyền đi thông tin tiền tệ và mã chi phí kết hợp đối với các dịch vụ 

được thực hiện 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 4.5.3.23 trường dữ liệu OBR-23 

và mục 7.4.1.23 trường dữ liệu OBR – 23 kể từ phiên bản 2.5 
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2.A.42.0  

2.A.42.1 Số lượng tiền (MO) 

Định nghĩa: Số lượng và tên gọi (loại tiền tệ) của tiền liên quan đến mã chi phí 

2.A.42.2 Mã chi phí (CWE) 

Định nghĩa: Mã xác định chi phí cho thực thể được chỉ định cho các dịch vụ được 

thực hiện 

2.A.43 MOP - money or percentage – Tiền hoặc tỷ lệ phần trăm 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MOP – Tiền hoặc tỷ lệ 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   ID R 0148 Money or Percentage Indicator 

Chỉ báo tiền hoặc tỷ lệ phần trăm 

 2.A.35 

2  = NM R  Money or Percentage Quantity 

Số lượng tiền hoặc tỷ lệ 

 2.A.47 

3 3..3  ID O 0913 Monetary  Denomination 

Loại tên gọi tiền tệ 

 2.A.35 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định một số lượng có thể có hiện tại hoặc tỷ lệ 

phần trăm. Nó là sự biến đổi dựa trên kiểu dữ liệu MO mà được giới hạn với tiền tệ. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 6.5.8.5 trường dữ liệu IN3-5 kể từ 

phiên bản 2.5. Kiểu dữ liệu này được ràng buộc với trường dữ liệu này. 

Ví dụ: USD là mã ISO 4217 đối với đô-la Mỹ 

|AT^99.50^USD| 

2.A.43.0  

2.A.43.1 Chỉ báo tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể có hoặc không số lượng là tiền tệ hoặc tỷ lệ phần 

trăm 

Tham chiếu đến Bảng 0148 HL7 – Chỉ báo tiền hoặc tỷ lệ phần trăm với các giá 

trị hợp lệ 

2.A.43.2 Money or Percentage Quantity – Số lượng tiền hoặc tỷ lệ phần trăm(NM) 

Định nghĩa: Xác định việc số lượng tiền tệ hoặc số tỷ lệ phần trăm 

2.A.43.3 Loại tên gọi tiền tệ(ID) 

Định nghĩa: Loại tên gọi tiền tệ mà số lượng được biểu diễn. Các giá trị đối với 

thành phần dữ liệu loại tên gọi tiền tệ là các mã 3 ký tự được quy định cụ thể trong ISO 

4217. Tham khảo Bảng định nghĩa mở rộng 0913 – Mã loại tên gọi tiền tệ. 

Nếu loại tên gọi tiền tệ không được xác định, trường dữ liệu “MSH-17-mã quốc 

gia”, trong chương 2, mục 2.14.9.17, được sử dụng để xác định tên gọi tiền tệ mặc định. 
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2.A.44 MSG - message type – Kiểu bản tin  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MSG – Kiểu bản tin 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1 3..3  ID R 0076 Message Code 

Mã bản tin 

 2.A.35 

2 3..3  ID R 0003 Trigger Event 

Sự kiện kích hoạt 

 2.A.35 

3 3,7  ID R 0354 Message Structure 

Cấu trúc bản tin 

 2.A.35 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa kiểu bản tin, sự kiện kích hoạt và ID cấu 

trúc bản tin đối với bản tin. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 2.16.9.9, trường dữ liệu MSH-9 

kể từ phiên bản 2.5 

2.A.44.0  

2.A.44.1 Mã bản tin(ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể mã kiểu bản tin. Tham chiếu đến Bảng HL7 0076 – 

Kiểu bản tin với các giá trị hợp lệ. 

Bảng này chứa các giá trị chẳng hạn như ACK, ADT, ORM, ORU,.. 

Tham khảo chương 2, “điều khiển”, mục 2.5.1 “các bản tin” để có thêm thông tin 

chi tiết. 

2.A.44.2 Sự kiện kích hoạt (ID) 

Định nghĩa: Xác định mã sự kiện kích hoạt. Tham chiếu đến Bảng HL7 0003  – 

Kiểu sự kiện với các giá trị hợp lệ. 

Bảng này chứa các giá trị chẳng hạn như A01, O01, R01, vv. 

Tham khảo chương 2, “điều khiển”, mục 2.3.1, “các sự kiện kích hoạt” để có 

thêm thông tin chi tiết. 

2.A.44.3 Cấu trúc bản tin (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể mã cấu trúc bản tin tóm tắt. Tham chiếu đến Bảng 

0354 HL7 – Cấu trúc bản tin với các giá trị hợp lệ. 

2.A.45 NA - numeric array – mảng dữ liệu dạng số 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – NA – mảng dữ liệu số 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NM O  Value1 

Giá trị 1 

 2.A.47 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

2   NM O  Value2 

Giá trị 2 

 2.A.47 

3   NM O  Value3 

Giá trị 3 

 2.A.47 

4   NM O  Value4 

Giá trị 4 

 2.A.47 

...         

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được dùng để trình diễn một chuỗi (mảng) các giá 

trị số học. Một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu này có thể chứa một mảng một-chiều 

(vec-tơ hoặc dòng dữ liệu) bao gồm các số. Ngoài ra, bằng việc cho phép trường dữ liệu 

lặp lại, một mảng 2-chiều (bảng) bao gồm các số có thể được truyền đi bằng cách sử 

dụng định dạng này, với mỗi hàng của bảng được được trình diễn bằng việc lặp lại của 

trường dữ liệu. Các mảng có thể có một hoặc nhiều giá trị không được trình diễn có thể 

được truyền đi bằng cách sử dụng kiểu dữ liệu này. Các giá trị “không trình diễn” đã 

được biểu diễn giống như hai 2 ký tự phân tách thành phần dữ liệu liền kề. Nếu các giá 

trị vắng mặt xuất hiện tại điểm kết thúc của hàng, các ký tự phân tách thành phần cuối có 

thể bị bỏ qua. Nếu toàn bộ một hàng của bảng không có giá trị nào, không có các ký tự 

phân tách thành phần dữ liệu cần thiết (trong trường hợp này, đó sẽ là hai ký tự phân 

tách thành phần lặp lại liền kề)  

Ví dụ 1: Véc-tơ bao gồm 8 số 

|125^34^-22^-234^569^442^-212^6| 

Ví dụ 2: Mảng 3x3 bao gồm các số 

|1.2^-3.5^5.2~2.0^3.1^-6.2~3.5^7.8^-1.3| 

Ví dụ 3: Mảng 5x4 bao gồm các số với các giá trị tại các vị trí (1,1), (2,2), (3,3), 

(3,4), (4,1), (4,2), (4,3) và (4,4) không được trình bày. 

|^2^3^4~5^^^8~9^10~~17^18^19^20| 

2.A.46 NDL – name with date and location – Tên với ngày và địa điểm 

Chú ý: Được giữ lại dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.6. 

Các trường dữ liệu liên kết với kiểu dữ liệu này được thay thế trong phân đoạn ROL 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – NDL – Tên với ngày và địa điểm 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CNN O  Name 

Tên 

 2.A.9 

2   DTM O  Start Date/time 

Ngày/thời gian bắt đầu 

 2.A.22 

3   DTM O  End Date/time 

Ngày/thời gian kết thúc 

 2.A.22 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

4  20= IS O 0302 Point of Care 

Điểm chăm sóc 

 2.A.36 

5  20= IS O 0303 Room 

Phòng 

 2.A.36 

6  20= IS O 0304 Bed 

Giường 

 2.A.36 

7   HD O  Facility 

Cơ sở y tế 

 2.A.33 

8  20= IS O 0306 Location Status 

Trạng thái địa điểm 

 2.A.36 

9  20= IS O 0305 Patient Location Type 

Kiểu địa điểm của bệnh nhân 

 2.A.36 

10  20= IS O 0307 Building 

Tòa nhà 

 2.A.36 

11  20= IS O 0308 Floor 

Tầng 

 2.A.36 

Định nghĩa: Xác định cụ thể tên của cá nhân thực hiện một dịch vụ, khi cá nhân 

đã thực hiện dịch vụ và nơi mà cá nhân đã thực hiện dịch vụ. Giữ lại dành cho việc 

tương thích ngược giống như kể từ phiên bản 2.6 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 4.5.3.32 và 7.4.1.32- trường dữ 

liệu (OBR-32) mục 4.5.3.33 và 7.4.1.33 – trường dữ liệu (OBR-33), mục 4.5.3.34 và mục 

7.4.1.34 – trường dữ liệu (OBR-34), mục 4.5.3.35 và 7.4.1.35 – (OBR-35) kể từ phiên bản 2.5 

2.A.46.0  

2.A.46.1 Tên gọi (CNN) 

Định nghĩa: Thành phần này xác định cụ thể tên gọi của cá nhân đang thực hiện 

một dịch vụ.  

2.A.46.2 Ngày/thời gian bắt đầu (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể ngày và thời gian bắt đầu khi 

cá nhân thực hiện một dịch vụ 

2.A.46.3 Ngày/thời gian kết thúc (DTM) 

Định nghĩa: Thành phần này xác định cụ thể ngày và thời gian kết thúc khi cá 

nhân thực hiện một dịch vụ 

2.A.46.4 Điểm chăm sóc (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã của địa điểm mà việc 

chăm sóc bệnh nhân đã được cung cấp. Nó có thuộc tính điều kiện trong thành phần dữ 

liệu NDL.9 – kiểu địa điểm bệnh nhân (ví dụ, đơn vị y tá hoặc khoa/phòng hoặc phòng 

khám). Sau tầng, nó hầu hết là sự chỉ định địa điểm cho bệnh nhân. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0302 – Điểm chăm sóc với các giá trị đề xuất. 
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2.A.46.5 Phòng (IS) 

Định nghĩa: Phòng bệnh nhân. Sau điểm chăm sóc, nó là sự chỉ định địa điểm 

bệnh nhân. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0303 – Phòng đối với các 

giá trị đề xuất. 

2.A.46.6 Giường (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã giường của bệnh nhân. 

Sau phòng, nó là sự chỉ định địa điểm cho bệnh nhân. Tham chiếu đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0304 – Giường với các giá trị đề xuất 

2.A.46.7 Cơ sở y tế (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này là chủ thể cho việc diễn giải địa điểm nhưng 

thông thường mô tả việc thiết kế hạ tầng mức cao nhất của một tổ chức, trung tâm y tế 

hoặc doanh nghiệp. Nó là sự ấn định địa điểm chung.  

2.A.46.8 Trạng thái địa điểm (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã trạng thái hoặc tính sẵn 

sàng của địa điểm. Ví dụ, nó có thể truyền tải trạng thái giường. Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa 0306 – Trạng thái địa điểm  với các giá trị đề xuất. 

2.A.46.9 Kiểu địa điểm bệnh nhân (IS) 

Định nghĩa: Kiểu địa điểm là sự phân nhóm địa điểm được định nghĩa bởi cơ sở y 

tế, tòa nhà, tầng, điểm chăm sóc, phòng hoặc giường. Mặc dù không phải là trường dữ 

liệu bắt buộc, khi được sử dụng, nó có thể chỉ là trường dữ liệu được gán giá trị. Thông 

thường bao gồm các giá trị chẳng hạn như bộ phận y tá, khoa, phòng khám, SNF, văn 

phòng bác sỹ. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0305 – Kiểu địa điểm cá 

nhân với các giá trị đề xuất. 

2.A.46.10 Tòa nhà (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã tòa nhà nơi mà bệnh nhân 

chỉ định đến. Sau cơ sở y tế, nó là sự chỉ định hầu hết cho địa điểm. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0307 – Tòa nhà với các giá trị đề xuất 

2.A.46.11 Tầng (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã tầng nơi mà bệnh nhân 

được chỉ định đến. Sau tòa nhà, nó là sự chỉ định địa điểm chung. Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa 0308 – Tầng với các giá trị đề xuất 
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2.A.47 NM – numeric – Số học   

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – MN – Số học 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

 1..16     Numeric – Số học   

Định nghĩa: Một số đại diện cho một chuỗi các ký tự số học ASCII bao gồm một 

ký hiệu đứng đầu tùy chọn (+ hoặc -), các chữ số và một điểm thập phân tùy chọn (phân 

biệt số nguyên và số thập phân). Trong trường hợp không có ký hiệu, số được giả sử là 

số dương. Nếu không có điểm thập phân số được giả sử là một số nguyên. 

Chiều dài nhỏ nhất: 1 

Chiều dài lớn nhất: 16 

Ví dụ: 

|999| 

|-123.792| 

|0.1| 

Các giá trị của kiểu dữ liệu này sẽ bao gồm ít nhất một chữ số ở bên trái của điểm 

thập phân. Điều này có nghĩa rằng 0.1 là một sự biểu diễn hợp lệ, trong khi .1 không 

phải là một cách biểu diễn hợp lệ. Số đầu là 0, hoặc theo sau số 0 sau điểm thập phân, 

không có ý nghĩa. Ví dụ, theo 2 giá trị với sự diễn tả khác nhau “01.20” và “1.2”, giống 

nhau. Trường hợp ngoại lệ, ký hiệu tùy chọn (+hoặc-) đứng trước số và điểm thập phân 

tùy chọn (.), các ký tự ASCII không phải là định dạng số học không được chấp nhận. Do 

vậy, giá trị <12 nên được mã hóa giống như một số có cấu trúc (SN) (ưu tiên) hoặc giống 

như một chuỗi (ST) (đã được chấp nhận, nhưng không phải là kiểu dữ liệu ưu tiên). 

Kiểu dữ liệu NM không tuân theo mẫu rút gọn bình thường và ký tự lược bỏ 

không bao giờ hợp lệ trong kiểu dữ liệu NM. Thay vào đó, các hành vi lược bỏ đều dựa 

trên ngữ nghĩa của các số. 

Các giá trị của kiểu NM có thể luôn có số 0 đứng ở vị trí đầu tiên của số hàng đầu 

được lược bỏ. Chú ý rằng HL7 khuyến cáo rằng các số 0 đứng ở vị trí đầu tiên không 

được sử dụng. Trừ khi kiểu dữ liệu NM được sử dụng để biểu diễn một số lượng tiền, 

việc thực hiện có thể lược bỏ số 0 sau dấu thập phân đến chữ số khác 0 đầu tiên hoặc 

điểm thập phân. Bất kỳ chữ số bên trái dấu thập phân có thể không bao giờ bị lược bỏ 

(trừ số 0 đứng đầu tiên). 

Ví dụ: 1.0200 có thể được lược bỏ thành 1.02 nhưng không được rút gọn thành 

1.0 
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2.A.48 NR - numeric range – Khoảng số học  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Khoảng số học 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   NM O  Low Value 

Giá trị thấp 

 2.A.47 

2   NM O  High Value 

Giá trị cao 

 2.A.47 

Định nghĩa: Xác định cụ thể khoảng cách giữa các giá trị thấp nhất và cao nhất 

trong một chuỗi dữ liệu. Trong trường hợp này tại một khoảng số học không có giới hạn 

về một phía, thành phần của phía không giới hạn là rỗng. Cho dù điểm kết thúc được 

chứa trong khoảng được định nghĩa trong chú ý cách sử dụng đối với trường dữ liệu. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 8.8.6.1- trường dữ liệu OM2-6.1, 

mục 8.8.4.6.3 – trường dữ liệu OM2-6.3 và mục 8.8.6.4 – trường dữ liệu OM2-6.4, kể từ phiên 

bản 2.5 

2.A.48.0  

2.A.48.1 Giá trị thấp (NM) 

Định nghĩa: Số xác định cụ thể giới hạn thấp nhất hoặc biên của khoảng cách 

2.A.48.2 Giá trị cao (NM) 

Định nghĩa: Số xác định cụ thể giới hạn cao nhất hoặc biên của khoảng cách 

2.A.49 OCD - occurrence code and date – Ngày và mã sự kiện xảy ra 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – OCD – Ngày và mã sự kiện xảy ra 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CNE R 0350 Occurrence Code 

Mã sự kiện xảy ra 

 2.A.8 

2  8= DT R  Occurrence Date 

Ngày sự kiện xảy ra 

 2.A.21 

Định nghĩa: Mã và ngày kết hợp xác định một sự kiện quan trọng liên quan với 

một hóa đơn mà có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý người thanh toán. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.10.10 trường dữ liệu UB1-16 và 

mục 6.5.11.7 trường dữ liệu UB2-7, kể từ phiên bản 2.5 

Kiểu dữ liệu này chứa dữ liệu đã được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan hợp 

pháp khác. Nó tương ứng với các trường dữ liệu từ 28 – 32 của phân đoạn UB82 và các 

trường dữ liệu 32a, 32b, 33a, 33b, 34a, 34b, 35a và 35b của phân đoạn UB92. Tham 

chiếu đến đặc tả kỹ thuật UB để có thêm thông tin bổ sung. 

Trường hợp sử dụng: Một người được hưởng dịch vụ chăm sóc y tế đã được giới 

hạn phạm vi trong bệnh viện từ ngày 01 tháng 01 năm 1992 đến ngày 10 tháng 01 năm 
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1992, tuy nhiên, phần trợ cấp A chăm sóc y tế của ông ta đã hết hạn vào ngày 08 tháng 

01 năm 1992 và người đó đã không được hưởng một phần trợ cấp B. Do vậy, biểu mẫu 

quy định 32 nên chứa mã 23 và ngày 010892. 

Ví dụ: 

|23&Benefits Exhausted&NUBC^19920108| 

2.A.49.0  

2.A.49.1 Mã sự kiện xảy ra (CNE) 

Định nghĩa: Mã NUBC đối với sự kiện hoặc sự việc xảy ra liên quan tới một hóa 

đơn mà có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý người thanh toán. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0350 – Mã sự kiện xảy ra với các giá trị hợp lệ 

Các giá trị đối với thành phần này cần được lấy từ Ủy ban Thanh toán thống nhất 

quốc gia (NUBC). Sự mở rộng không được phép. 

2.A.49.2 Ngày sự kiện xảy ra (DT) 

Định nghĩa: Ngày sự kiện, liên quan đến một hóa đơn thanh toán mà có thể ảnh 

hướng đến quá trình xử lý của người thanh toán, đã xảy ra. 

2.A.50 WITHDRAWN (OSD – order sequence definition) – Đã được rút lại 

(OSD – Định nghĩa trình tự chỉ định) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu OSD đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2,5 và chi tiết đã được rút lại và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên 

bản 2.7. Độc giả tham chiếu đến các phân đoạn TQ1 và TQ2 đối với các cấp độ trình tự. 

2.A.51 OSP - occurrence span code and date – Ngày và mã khoảng thời gian 

sự việc xảy ra  

Bảng thành phần HL7 – OSP – Ngày và mã khoảng thời gian sự việc xảy ra 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CNE R 0351 Occurrence Span Code 

Mã khoảng thời gian sự việc 

xảy ra 

 2.A.8 

2  8= DT C  Occurrence Span Start Date 

Ngày bắt đầu khoảng thời 

gian sự việc xảy ra 

Một trong 

hai ngày 

bắt đầu 

hoặc kết 

thúc hoặc 

cả hai phải 

xuất hiện 

2.A.21 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

3  8= DT C  Occurrence Span Stop Date 

Ngày kết thúc khoảng thời 

gian sự việc xảy ra 

Either start 

or stop 

date or 

both must 

be 

present.- 

Một trong 

hai ngày 

bắt đầu 

hoặc kết 

thúc hoặc 

cả hai phải 

được mô 

tả 

2.A.21 

Định nghĩa: Một mã và các ngày có liên quan mà xác định một sự kiện liên quan 

đến sự thanh toán của hóa đơn. Ví dụ, các ngày nằm viện trước đó là các ngày từ/xuyên 

suốt được đưa ra theo khoảng thời gian bệnh nhân nằm viện tại thời điểm kết thúc trong 

60 ngày của bệnh viện này hoặc việc nhập viện SNF. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 6.5.11.8 trường dữ liệu UB2-8 kể 

từ phiên bản 2.5 

Trường hợp sử dụng: Bệnh nhân đã được nhập viện để làm tiểu phẫu (1/6/03) và 

được xuất viện vào ngày hôm sau (1/7/03). Các biến chứng đã được đảm bảo và bệnh 

nhân được nhập lại viện vào ngày hôm sau (1/8/03). Khi hóa đơn ngày 1/8/03 đã được 

ghi lại, khoảng ngày nằm viện trước đó (1/6/03-1/7/03) phải được báo cáo (theo mỗi kế 

hoạch y khoa) bằng cách sử dụng mã khoảng thời gian sự việc xảy ra và các ngày 71 – 

Ngày nằm viện trước đó, ví dụ: 

|71&Prior Stay Date&NUBC^20030106^20030107| 

2.A.51.0  

2.A.51.1 Mã khoảng thời gian sự việc xảy ra (CNE) 

Định nghĩa: Mã NUBC, bản thân nó cho phép xác định một sự kiện liên quan đến 

việc thanh toán của một hóa đơn. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0351 – Khoảng thời gian sự việc xảy ra với các giá trị 

hợp lệ. Các giá trị của thành phần dữ liệu này cần đến từ Ủy ban thanh toán thống nhất 

quốc gia (NUBC). Các sự mở rộng đều không được phép.  

2.A.51.2 Ngày bắt đầu khoảng thời gian sự việc xảy ra (DT) 

Định nghĩa: Ngày một sự kiện đã bắt đầu liên quan đến việc thanh toán của một 

hóa đơn. 
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2.A.51.3 Ngày kết thúc khoảng thời gian sự việc xảy ra (DT) 

Định nghĩa: Ngày một sự kiện đã kết thúc liên quan đến việc thanh toán của một 

hóa đơn. 

2.A.52 PIP – practitioner institutional privileges – Các đặc quyền của tổ chức 

người hành nghề 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – PIP – Các đặc quyền của tổ chức người hành nghề 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0525 Privilege 

Đặc quyền 

 2.A.13 

2   CWE O 0526 Privilege Class 

Loại đặc quyền 

 2.A.13 

3  8= DT O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.21 

4  8= DT O  Activation Date 

Ngày kích hoạt 

 2.A.21 

5   EI O  Facility 

Cơ sở y tế 

 2.A.25 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể các đặc quyền của tổ chức với chi 

tiết liên quan đã được chấp thuận cho một nhà cung cấp dịch vụ y tế.  

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 15.4.5.7 trường dữ liệu PRA-

7 kể từ phiên bản 2.5 

2.A.52.0  

2.A.52.1 Đặc quyền (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể quyền lợi của bản thân tổ chức. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0525 – Đặc Quyền với các giá trị đề xuất. 

2.A.52.2 Loại đặc quyền (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể phân lớp đặc quyền của tổ chức. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0526 – Loại đặc quyền với các giá trị đề xuất.  

2.A.52.3 Ngày hết hạn (DT) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể ngày mà đặc quyền của tổ chức là/đã không còn hợp 

lệ nữa. 

2.A.52.4 Ngày kích hoạt (DT) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể ngày đặc quyền của tổ chức trở thành hợp lệ 

2.A.52.5 Cơ sở y tế (EI) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể cơ sở y tế trong đó đặc quyền của tổ chức trở thành 

hợp lệ. 
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2.A.53 PL - person location – Địa điểm cá nhân 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – PL – Địa điểm cá nhân  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   HD C 0302 Point of Care 
Điểm chăm sóc 

 2.A.36 

2   HD O 0303 Room 
Phòng 

 2.A.36 

3   HD O 0304 Bed 
Giường 

 2.A.36 

4   HD O  Facility 
Cơ sở y tế 

 2.A.33 

5  20= IS O 0306 Location Status 
Trạng thái địa điểm 

 2.A.36 

6  20= IS O 0305 Person Location Type 
Kiểu địa điểm cá nhân 

 2.A.36 

7   HD O 0307 Building 
Tòa nhà 

 2.A.36 

8   HD O 0308 Floor 
Tầng 

 2.A.36 

9  199# ST O  Location Description 
Mô tả địa điểm 

 2.A.75 

10   EI O  Comprehensive Location 
Identifier 
Định danh địa điểm hoàn chỉnh 

 2.A.25 

11   HD O 0363 Assigning Authority for Location 
Cơ quan có thẩm quyền cấp phát 
cho địa điểm 

 2.A.33 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để xác định cụ thể một địa điểm của 

bệnh nhân bên trong tổ chức chăm sóc y tế. Các thành phần dữ liệu đã được gán giá trị 

phụ thuộc vào các nhu cầu của khu vực/địa điểm. Ví dụ đối với bệnh nhân điều trị tại 

nhà, chỉ kiểu địa điểm cá nhân được gán giá trị. Nó được sử dụng phổ biến để xác định 

các địa điểm bệnh nhân, nhưng có thể tham chiếu đến các kiểu dữ liệu khác của địa điểm 

bên trong một cơ sở chăm sóc y tế. 

Chú ý: Kiểu dữ liệu này chứa một vài định danh địa điểm nên được dùng theo trình tự đã cho 

sau đây từ chung nhất đến cụ thể nhất: Cơ sở y tế; tòa nhà, tầng, điểm chăm sóc, phòng, giường. 

Dữ liệu bổ sung về bất cứ địa điểm nào được xác định bởi các thành phần dữ liệu này có thể 

được thêm vào trong các thành phần dữ liệu sau đây: Kiểu địa điểm cá nhân, mô tả địa điểm và 

trạng thái địa điểm. 
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Ví dụ: Đơn vị điều dưỡng 

Một đơn vị điều dưỡng tại bệnh viện cộng đồng: Khu phía đông số 4, phòng 136, 

giường B. 

4E^136^B^CommunityHospital^^N^^^ 

Ví dụ: Phòng khám 

Một phòng khám tại các bệnh viện đại học: Phòng khám nội y khoa được xác 

định vị trí trong tòa nhà Briones, tầng 3. 

InternalMedicine^^^UniversityHospitals^^C^Briones^3^ 

Ví dụ: Nhà 

Bệnh nhân được điều trị tại nhà 

^^^^^H^^^ 

2.A.53.0  

2.A.53.1 Điểm chăm sóc (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã của điểm chăm sóc mà 

việc chăm sóc bệnh nhân được cung cấp. Nó có thuộc tính điều kiện về kiểu địa điểm cá 

nhân PL.6 (ví dụ, đơn vị điều dưỡng hoặc khoa hoặc phòng khám). Sau tầng, đây là định 

danh địa điểm bệnh nhân chung. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0302 

– Điểm chăm sóc với các giá trị đề xuất. 

2.A.53.2 Phòng (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã của phòng bệnh nhân. 

Sau điểm chăm sóc, nó chính là định danh địa điểm cá nhân chung. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0303 – Phòng với các giá trị đề xuất. 

2.A.53.3 Giường (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã giường của bệnh nhân. 

Sau phòng, nó là định danh địa điểm cho bệnh nhân. Tham chiếu đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0304 – Giường với các giá trị đề xuất 

2.A.53.4 Cơ sở y tế (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này là chủ thể với việc diễn giải địa điểm nhưng 

thông thường mô tả thiết kế mức độ vật lý cao nhất của một tổ chức, trung tâm y tế hoặc 

doanh nghiệp. Nó chính là định danh địa điểm cá nhân chung. 

Tham khảo Mục 2.A.33, “HD – Định danh có thứ bậc” để tham khảo thảo luận 

của kiểu dữ liệu  

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn được đưa ra giống như thành 

phần dữ liệu của một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 

0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ 

liệu HD) có thể được định nghĩa lại (được đưa ra một tên và mã số bảng do người dùng định 

nghĩa khác) bởi ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó 
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2.A.53.5 Trạng thái địa điểm (IS) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã của trạng thái hoặc sự sẵn 

sàng của địa điểm. Ví dụ, nó có thể truyền đạt trạng thái giường bệnh. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 0306 – Trạng thái địa điểm với các giá trị đề xuất. 

2.A.53.6 Kiểu địa điểm cá nhân (IS) 

Định nghĩa: Kiểu địa điểm cá nhân là một bộ nhóm các địa điểm của cá nhân 

được định nghĩa bởi cơ sở y tế, tòa nhà, tầng, điểm chăm sóc, phòng hoặc giường bệnh. 

Mặc dù trường dữ liệu này có thuộc tính không bắt buộc, khi được sử dụng, nó có thể là 

trường dữ liệu chỉ được gán giá trị. Nó thường chứa các giá trị chẳng hạn như đơn vị 

điều dưỡng, khoa, phòng khám, SNF, văn phòng bác sỹ. Tham chiếu đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0305 – Kiểu địa điểm cá nhân với các giá trị đề xuất. 

2.A.53.7 Tòa nhà (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể mã của tòa nhà mà cá nhân 

được định vị trí. Sau cơ sở y tế, nó chính là định danh địa điểm chung của cá nhân. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0307 – Tòa nhà với các giá trị đề xuất. 

2.A.53.8 Tầng (HD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định mã của tầng nơi mà cá nhân được 

định vị trí. Sau tòa nhà, nó là định danh địa điểm cá nhân chung. Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa 0308 – Tầng với các giá trị đề xuất.  

2.A.53.9 Mô tả địa điểm (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này mô tả địa điểm trong văn bản tùy ý 

2.A.53.10 Định danh địa điểm hoàn chỉnh (EI) 

Định nghĩa: Định danh duy nhất trình bày địa điểm vật lý giống như toàn thể mà 

không cần quan tâm đến các thành phần dữ liệu riêng biệt. Nó cung cấp các địa điểm mà 

có thể có một phương pháp khác của các đơn vị vật lý được định nghĩa hoặc cá nhân có 

thể mã hóa tại một cấp độ phân chia nhỏ nhất. Ví dụ, điểm chăm sóc, phòng và giường 

bệnh có thể là 1 mã không phân chia được. 

2.A.53.11 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát địa điểm (HD) 

Định nghĩa: Thực thể (cá nhân/tổ chức/hệ thống) tạo ra dữ liệu cho các thành 

phần dữ liệu địa điểm vật lý riêng biệt. Nếu nó được gán giá trị, nó nên có thẩm quyền 

đối với tất cả các thành phần dữ liệu được gán giá trị. Tham chiếu đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0363 – Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát với các giá trị đề 

xuất dành cho thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu HD, <ID tên 

vùng>. 

Thành phần dữ liệu này làm cho nó có thể thực hiện được đối với các mã để phân 

biệt khi trường dữ liệu trong kiểu dữ liệu này được sử dụng lặp lại. 
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Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn được đưa ra giống như một 

thành phần dữ liệu của một trường dữ liệu của một kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định 

nghĩa 0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần 

dữ liệu HD) có thể được định nghĩa lại (được đưa ra một tên hoặc mã số bảng do người dùng 

định nghĩa) bởi ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

Thông qua việc chấp nhận giữa các bên, người thực hiện có thể tiếp tục sử dụng Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng với thành phần dữ liệu con đầu tiên. 

2.A.54 PLN – practitioner license or other Id number – Giấy phép người 

hành nghề hoặc số ID khác 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – PLN – Giấy phép người hành nghề hoặc số ID khác  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1  20= ST R  ID Number 

Số ID 

 2.A.75 

2   CWE R 0338 Type of ID Number 

Kiểu của số ID 

 2.A.36 

3  62# ST O  State/other Qualifying 

Information 

Thông tin chất lượng của 

Bang/khác 

 2.A.75 

4  8= DT O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.21 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể một mã số giấy phép người hành 

nghề, hoặc số ID khác chẳng hạn như UPIN, mã số Medicare và Medicaid và thông tin 

chi tiết kết hợp. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 15.4.5.6 trường dữ liệu PRA-

6, mục 11.6.3.7 trường dữ liệu PRD-7 và mục 11.6.4.7 trường dữ liệu CTD-7 kể từ phiên 

bản 2.5 

2.A.54.0  

2.A.54.1 Số ID (ST) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể mã số giấy phép chứng nhận hoặc số ID khác chẳng 

hạn như UPIN, Mã số Medicare và Medicaid. 

2.A.54.2 Kiểu của số ID (CWE) 

Định nghĩa: Xác định kiểu của số 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0338 – Kiểu số ID người hành 

nghề với các giá trị đề xuất. 

2.A.54.3 Thông tin chất lượng của bang/khác (ST) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể bang hoặc tỉnh mà tại đó giấy phép chứng nhận hoặc 

ID là có giá trị hợp lệ (được công nhận), nếu có liên quan, hoặc thông tin chất lượng 
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khác. Nó khuyến khích các chứng nhận chất lượng (trình độ) của bang sử dụng sự các 

tên viết tắt từ dịch vụ bưu điện của quốc gia. 

2.A.54.4 Ngày hết hạn (DT) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể ngày khi giấy phép chứng nhận hoặc ID không còn 

hợp lệ 

2.A.55 PPN - performing person time stamp – Biểu diễn mốc thời gian cá 

nhân  

Bảng thành phần HL7 – PPN – Biểu diễn dấu thời gian cá nhân 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  15= ST O  Person Identifier 

Định danh cá nhân 
 2.A.75 

2   FN O  Family Name 

Tên gia đình (Họ) 
 2.A.30 

3  30# ST O  Given Name 

Tên gọi 
 2.A.75 

4  30# ST O  Second and Further Given 

Names or Initials Thereof 

Tên gọi thứ hai và tên gọi khác 

hoặc tên viết tắt 

 2.A.75 

5  20# ST O  Suffix (e.g., JR or III) 

Hậu tố (ví dụ JR hoặc III) 
 2.A.75 

6  20# ST O  Prefix (e.g., DR) 

Tiền tố (ví dụ DR) 
 2.A.75 

7    W  Degree (e.g., MD) 

Bằng cấp (ví dụ MD) 
Withdra
wn as of 
v2.7 

2.A.36 

8   CWE B 0297 Source Table 

Bảng nguồn 
 2.A.36 

9   HD C 0363 Assigning Authority 

Cơ quan/hệ thống có thẩm 

quyền cấp phát 

 2.A.33 

10 1..5  ID O 0200 Name Type Code 

Mã kiểu tên 
 2.A.35 

11  4= ST O  Identifier Check Digit 

Số kiểm tra định danh 
 2.A.75 

12 3..3  ID C 0061 Check Digit Scheme 

Lược đồ số kiểm tra  
 2.A.35 

13 1..5  ID O 0203 Identifier Type Code 

Mã kiểu định danh 
 2.A.35 

14   HD O  Assigning Facility 

Cơ sở cấp phát 
 2.A.33 
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

15   DTM O  Date/Time Action Performed 

Ngày/thời gian hoạt động được 

thực hiện 

 2.A.22 

16 1..1  ID O 0465 Name Representation Code 

Mã đại diện tên gọi 
 2.A.35 

17   CWE O 0448 Name Context 

Bối cảnh tên 
 2.A.13 

18    W  Name Validity Range 

Phạm vi pháp lý của tên gọi 
Đã được 
rút bỏ kể 
từ  phiên 
bản 2.7 

2.A.20 

19 1..1  ID O 0444 Name Assembly Order 

Thứ tự cấu thành tên gọi 
 2.A.35 

20   DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 
 2.A.22 

21   DTM O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 
 2.A.22 

22  199# ST O  Professional Suffix 

Hậu tố chuyên gia 
 2.A.75 

23   CWE O  Assigning Jurisdiction 

Thẩm quyền cấp phát 
 2.A.13 

24   CWE O  Assigning Agency or 

Department 

Cơ quan hoặc Bộ cấp phát 

 2.A.13 

25  4= ST O  Security Check 

Kiểm tra an ninh 
 2.A.74 

26 3..3  ID O 0904 Security Check Scheme 

Lược đồ kiểm tra an ninh 
 2.A.35 

Kiểu dữ liệu này tương đương với kiểu dữ liệu XCN đã tham gia với kiểu dữ liệu 

DTM. Tuy nhiên, kiểu dữ liệu XCN đã được làm bằng để cho phép biểu diễn hợp lệ của 

các kiểu dữ liệu phức tạp được nhúng vào của nó HD, CWE. 

2.A.55.0  

2.A.55.1 Định danh cá nhân (ST) 

ĐỊnh nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh cá nhân. Thành phần dữ liệu 

PPN.1, liên kết với PPN.9, định danh duy nhất thực thể/cá nhân 

2.A.55.2 Tên gia đình (Họ) (FN)  

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này cho phép đặc tả kỹ thuật đầy đủ của họ (tên 

gia đình) của một cá nhân. Tại nơi thích hợp, nó phân biệt họ riêng của cá nhân với 

người sống cùng (bạn tình) hoặc vợ/chồng của cá nhân, trong các trường hợp tên của cá 

nhân có thể chứa các thành phần từ một trong hai tên. Nó cũng cho phép các bản tin để 
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phân biệt tiền tố họ (chẳng hạn như “van” hay “de”) từ họ tên gốc. Tham khảo mục 

2.A.30, “FN-Tên gia đình” 

2.A.55.3 Tên gọi (ST) 

Đinh nghĩa: Tên đầu tiên (tên gọi) 

2.A.55.4 Tên gọi thứ hai và tên gọi khác hoặc tên viết tắt (ST) 

Định nghĩa: Nhiều tên đệm có thể có bao gồm bởi việc tách chúng với các dấu 

cách (khoảng trắng) 

2.A.55.5 Hậu tố (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể hậu tố của tên (ví dụ Jr hoặc III) 

2.A.55.6 Tiền tố (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể tiền tố của tên (ví dụ Dr.) 

2.A.55.7 Bằng cấp 

Chú ý: Thành phần dữ liệu PPN.7 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ kể từ tiêu chuẩn 2.7. Tham khảo thành phần dữ liệu 

PPN.22 – Hậu tố chuyên gia 

2.A.55.8 Bảng nguồn (CWE) 

Chú ý: Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược kể từ phiên bản 2.7. 

Người đọc tham chiếu đến thành phần dữ liệu PPN.9. 

Bảng do người dùng định nghĩa 0297 – Nguồn ID CN được sử dụng giống như 

định danh HL7 đối với các giá trị của bảng do người dùng định nghĩa dành cho thành 

phần dữ liệu này. Được sử dụng để mô tả thành phần dữ liệu đầu tiên. 

2.A.55.9 Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát là định danh duy nhất của 

hệ thống (hoặc tổ chức hoặc cơ quan hoặc Bộ) tạo ra dữ liệu. Nó là kiểu dữ liệu HD. 

Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát được 

sử dụng giống như định danh HL7 đối với bảng do người dùng định nghĩa đối với các 

giá trị của bảng do người dùng định nghĩa dành cho thành phần dữ liệu con đầu tiên của 

thành phần dữ liệu HD, <ID tên vùng> 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 0300 – 

ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu HD) 

có thể được định nghĩa lại (được đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi ủy 

ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

Thông qua thỏa thuận giữa các bên, người thực hiện có thể tiếp tục sử dụng Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng đối với thành phần dữ liệu con đầu tiên. 

Chú ý: Kể từ phiên bản 2.7, Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát có thuộc 

tính điều kiện. Nó có thuộc tính bắt buộc nếu thành phần dữ liệu PPN.1 được gán giá trị 
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và một trong hai thành phần dữ liệu PPN.23 hoặc PPN.24 được gán giá trị. Tất cả 3 

thành phần dữ liệu có thể được gán giá trị. Không giả định rằng có thể được thực hiện 

một cách an toàn dựa trên vị trí hoặc số thứ tự. Thực tiễn tốt nhất là gửi một OID trong 

thành phần dữ liệu này khi được gán giá trị. 

Người đọc tham chiếu đến thành phần dữ liệu PPN.23 và PPN.24 nếu có một đòi 

hỏi truyền các giá trị với ý nghĩa ngữ nghĩa đối với thẩm quyền cấp phát hoặc Bộ cấp 

phát hoặc cơ quan cấp phát để bổ sung, hoặc thay thế cơ quan/hệ thống có thẩm quyền 

cấp phát. Tuy nhiên, toàn bộ 3 thành phần dữ liệu có thể được gán giá trị. Nếu làm như 

vậy, nó đã được phát hiện rằng các giá trị trong thành phần dữ liệu PPN.23 và/hoặc 

PPN.24 xung đột với thành phần dữ liệu PPN.9, người sử dụng sẽ tìm đến hồ sơ bản tin 

hoặc thỏa thuận thực hiện triển khai khác dành cho một sự tuyên bố có quyền ưu tiên. 

2.A.55.10 Mã kiểu tên (ID) 

Định nghĩa: Một mã mô tả kiểu của tên. Tham chiếu đến Bảng HL7 0200  – Kiểu 

tên với các giá trị hợp lệ (xem Mục 2.A.89, “XPN” – tên cá nhân được mở rộng”) 

2.A.55.11 Số kiểm tra định danh (ST) 

Định nghĩa: Một số, hoặc nhiều số, duy nhất của định danh trong thành phần dữ liệu 

CX.1, được tính toán bởi việc áp dụng một thuật toán cho toàn bộ hoặc một số của các 

chữ số trong số, có thể được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của định danh số không 

kiểm tra. 

2.A.55.12 Lược đồ số kiểm tra (ID) 

Định nghĩa: Chứa mã định danh lược đồ số kiểm tra được thực hiện. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0061 – Lược đồ số kiểm tra với các giá trị hợp lệ 

2.A.55.13 Mã kiểu định danh (ID) 

Định nghĩa: Một mã tương ứng với kiểu của định danh. Trong một số trường hợp, 

mã này có thể được sử dụng giống như một thực thể đảm bảo chất lượng cho thành phần 

“cơ quan/hệ thống có thẩm quyền cấp phát”. Tham chiếu đến Bảng HL7 0203 – Kiểu 

Định danh với các giá trị được đề xuất. 

2.A.55.14 Cơ sở cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Định danh địa điểm hoặc vị trí nơi mà định danh đã được gán lần đầu 

tiên cho bệnh nhân. Thành phần dữ liệu này không phải một phần vốn có của định danh 

nhưng là một phần lịch sử của định danh: Giống như một phần của kiểu dữ liệu này, sự 

tồn tại của nó là một tiện ích đối với các hệ thống truyền thông nhất định. 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 

0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ 

liệu HD) có thể được định nghĩa lại (đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi 

ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 
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2.A.55.15 Ngày/thời gian hoạt động được thực hiện (DTM) 

Thành phần dữ liệu này mô tả khi hoạt động đã được thực hiện 

Chú ý: Nếu trường dữ liệu này không rỗng, cả hai cá nhân và mốc thời gian thực hiện phải 

được gán giá trị 

2.A.55.16 Mã đại diện cho tên (ID) 

Định nghĩa: Các kiểu tên/địa chỉ khác nhau và sự trình diễn của tên/địa chỉ tương 

tự nên được mô tả bởi sự lặp lại của trường dữ liệu này, với các giá trị khác của kiểu 

tên/địa chỉ và/hoặc thành phần dữ liệu mô tả tên/địa chỉ. 

Chú ý: Thành phần dữ liệu mới này vẫn còn trong sự mô tả “bảng chữ cái” với mỗi lần lặp lại 

của trường dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu này. Đó là, dù tên có thể được biểu diễn 

trong một bộ ký tự chữ ghi ý, thành phần dữ liệu này sẽ vẫn được mô tả trong tập ký tự chữ cái. 

Trong thực tế thành phần dữ liệu này cung cấp một dấu hiệu của sự trình diễn đã 

cung cấp bởi hạng mục dữ liệu. Nó không nhất thiết phải xác định cụ thể các tập ký tự 

được sử dụng. Như vậy, dù sự trình diễn có thể cung cấp một dấu hiệu của những gì 

được mong đợi, người gửi vẫn tùy ý mã hóa các nội dung bằng cách sử dụng bất cứ tập 

dữ liệu nào mong muốn. Thành phần dữ liệu này cung cấp những gợi ý cho bên tiếp 

nhận, vì vậy nó có thể tạo ra các lựa chọn đối với những gì đã được gửi đi và những gì 

có khả năng hiển thị. 

2.A.55.17 Bối cảnh tên (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để chỉ rõ bối cảnh trong đó 

một tên đã được sử dụng. Trường hợp sử dụng chính là trong việc chăm sóc sức khỏe 

của Úc: Bệnh nhân người bản địa thích dùng các tên khác nhau khi tham gia vào các tổ 

chức chăm sóc y tế khác nhau. Một trường hợp sử dụng khác xuất hiện trong nước Mỹ, 

nơi những người hành nghề về y học có thể được cấp phép theo các tên hơi khác nhau và 

các báo cáo về tên chính xác là rất quan trọng dành cho mục đích quản lý. Tham chiếu 

đến chương 3, mục 3.4.2.6 để có thêm thông tin chi tiết hơn về cách sử dụng bảng này. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0448 – Bối cảnh tên với các giá trị đề 

xuất. 

2.A.55.18 Phạm vi pháp lý của tên 

Chú ý: Thành phần dữ liệu PPN.18 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết về nó đã bị rút ra cũng như bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn 2.7. Tham chiếu đến 

thành phần dữ liệu PPN.20 Ngày có hiệu lực và PPN.21 Ngày hết hạn.  

2.A.55.19 Trình tự cấu thành tên (ID) 

Định nghĩa: Một mã mà mô tả việc thứ tự hiển thị ưu tiên của các thành phần dữ 

liệu của tên cá nhân này. Tham chiếu đến Bảng HL7 0444 – Thứ tự cấu thành tên với các 

giá trị hợp lệ.  

2.A.55.20 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, tên cá nhân hợp lệ và được sử dụng. 
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2.A.55.21 Ngày hết hạn (DTM) 

Định nghĩa: Ngày cuối cùng, nếu được biết, mà tên cá nhân hợp lệ và được sử 

dụng. 

2.A.55.22 Hậu tố nghề nghiệp (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể một từ viết tắt, hoặc một chuỗi các 

từ viết tắt, chứng tỏ chất lượng hỗ trợ nghề nghiệp của cá nhân (ví dụ, các giấy phép, 

chứng chỉ, bằng cấp, chứng nhận sát nhập với các tổ chức nghề nghiệp xã hội, vv).  Hậu 

tố nghề nghiệp thông thường theo sau tên gia đình (họ) khi tên cá nhân được sử dụng 

dành cho các mục đích hiển thị. Xin lưu ý rằng thành phần dữ liệu này là một chuỗi ký 

tự không được định dạng và được sử dụng chỉ dành cho mục đích hiển thị. Thông tin chi 

tiết về nội dung của hậu tố nghề nghiệp thu được thông qua các phân đoạn thích hợp 

trong chương 15, “quản lý nhân sự”   

2.A.55.23 Thẩm quyền cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Tổ chức địa lý – chính trị cấp phát và gán định danh cho thành phần 

dữ liệu thứ 1. 

Tham khảo Mục 2.A.14.9, “Thẩm quyền cấp phát (CWE)” để có thêm thông tin 

chi tiết. 

2.A.55.24 Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Cơ quan hoặc Bộ đã cấp phát định danh trong thành phần dữ liệu thứ 

1. 

Tham khảo mục 2.A.14.10, “Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (CWE)” để có thêm 

thông tin chi tiết. 

2.A.55.25 Kiểm tra an ninh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để giao tiếp với một mã phiên 

bản có thể được được cấp phát giá trị được đưa ra trong PPN.1 – Định danh cá nhân. 

2.A.55.26 Lược đồ kiểm tra an ninh (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để truyền thông tin được dự 

định để xác nhận, kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của định danh được cung cấp hoặc 

việc trình diễn định danh. Ví dụ, thành phần dữ liệu này có thể được sử dụng để đảm bảo 

rằng việc trình diễn của một thẻ tín dụng là một người dùng có quyền sử dụng thẻ đó. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0904 – Lược đồ kiểm tra an ninh với các giá trị hợp 

lệ.  
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2.A.56 PRL - parent result link – Liên kết kết quả cha 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Liên kết kết quả cha 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R  Parent Observation 

Identifier 

Định danh Quan sát cha 

Đã được 

định nghĩa 

trong trường 

dữ liệu 

OBX-3 của 

kết quả cha 

2.A.13 

2  20= ST O  Parent Observation Sub-

identifier 

Định danh con quan sát cha 

Đã được 

định nghĩa 

trong trường 

dữ liệu 

OBX-4 của 

kết quả cha 

2.A.75 

3   TX O  Parent Observation Value 

Descriptor 

Ký hiệu mô tả giá trị Quan 

sát cha 

Được lấy từ 

trường dữ 

liệu OBX-5 

của kết quả 

cha 

2.A.79 

Định nghĩa: Định danh duy nhất phân đoạn OBX của kết quả cha liên quan đến 

chỉ định hiện tại, cùng với thông tin trong trường dữ liệu OBR-29-Cha 

Lưu ý cách sử dụng: Kiểu dữ liệu này chỉ được áp dụng cho trường dữ liệu 

OBR-26-Kết quả cha nơi mà nó phục vụ việc tạo lập thông tin sẵn sàng dành cho các 

kiểu khác của các liên kết (ví dụ, khoa chất độc). Thông tin này cùng với thông tin trong 

trường dữ liệu OBR-29-Cha, định danh duy nhất phân đoạn OBX của kết quả cha liên 

quan đến chỉ định này. Giá trị của phân đoạn OBX trong kết quả cha là các chủng loài 

sinh vật hoặc hóa học về các báo cáo nhóm xét nghiệm này. Ví dụ, nếu nhóm xét nghiệm 

hiện tại là một xét nghiệm độ nhạy cảm kháng vi khuẩn, các kết quả cha được định danh 

trong OBX chứa một kết quả xác định sinh vật mà độ nhạy cảm đã được thử nghiệm. 

Liên kết gián tiếp này được ưa thích hơn bởi vì tên của sinh vật trong kết quả cha có thể 

phải trải qua một vài giá trị sơ bộ trước khi hoàn chỉnh kết quả.   

Chúng tôi nhấn mạnh rằng trường dữ liệu này không lấy toàn bộ trường dữ liệu 

kết quả từ cha. Nó chỉ có ý nghĩa đối với tên văn bản của chủng loài con sinh vật hoặc 

hóa học đã được xác định. Trường dữ liệu này chỉ được bao gồm để cung cấp một 

phương pháp dành cho việc liên kết ngược lại kết quả cha dành cho các hệ thống đó mà 

không thể tạo lập rõ ràng được các ID hoặc ID-con quan sát. 

Trường dữ liệu này chỉ xuất hiện trong trường hợp kết quả cha được định danh 

trong trường dữ liệu OBR-29-Cha và cha sinh ra các chỉ định con đối với mỗi một của 

nhiều kết quả. Tham khảo chương 7, “các quan sát”, để biết thêm thông tin chi tiết về 

liên kết này. 
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Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM đã được sử dụng trong mục 4.5.3.26 – trường dữ liệu OBR-26 

và mục 7.4.1.26 – trường dữ liệu OBR-26 kể từ phiên bản 2.5 

2.A.56.0  

2.A.56.1 Định danh quan sát cha (CWE) 

Định nghĩa: Chứa định danh duy nhất của quan sát cha giống như đã được định 

nghĩa trong trường dữ liệu OBX-3 của kết quả cha. Giá trị này giống như giá trị của 

trường dữ liệu OBX-3 của cha. 

2.A.56.2 Định danh con quan sát cha (ST) 

Định nghĩa: Chứa ID con của kết quả cha giống như đã định nghĩa trong trường 

dữ liệu OBX-4 của kết quả cha. Giá trị giống như giá trị của trường dữ liệu OBX-4 của 

cha. 

2.A.56.3 Ký hiệu mô tả giá trị quan sát cha (TX) 

Định nghĩa: Chứa ký hiệu mô tả giá trị quan sát cha giống như được xác định cụ 

thể trong trường dữ liệu OBX-5 của kết quả cha. 

Ví dụ, thành phần dữ liệu thứ 3 có thể được sử dụng để ghi lại tên của vi sinh vật 

được định danh trực tiếp bởi kết quả cha. Sinh vật trong trường hợp này nên được định 

danh chính xác giống như nó đã được xác định trong môi trường nuôi cấy cha. 

2.A.57 PT - processing type – Kiểu xử lý 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – PT – Kiểu xử lý  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 1..1  ID R 0103 Processing ID 

ID xử lý 

 2.A.35 

2 1..1  ID O 0207 Processing Mode 

Phương thức xử lý 

 2.A.35 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này cho biết rõ việc xử lý một bản tin giống như đã 

được định nghĩa trong các quy tắc xử lý ứng dụng HL7 (cấp độ 7). 

2.A.57.0  

2.A.57.1 ID xử lý (ID) 

Định nghĩa: Một giá trị định nghĩa bản tin là một phần của sản phẩm, đào tạo, 

hoặc khắc phục lỗi hệ thống hay không. Tham chiếu đến Bảng HL7 0103 – ID xử lý với 

các giá trị hợp lệ. 

2.A.57.2 Phương thức xử lý (ID) 

Định nghĩa: Một giá trị định nghĩa bản tin là một phần của tiến trình xử lý kho 

lưu trữ hoặc một dữ liệu nạp ban đầu hay không. Tham chiếu bảng HL7 0207 – Phương 

thức xử lý với các giá trị hợp lệ. 
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2.A.58 PTA - policy type and amount – Số lượng và Loại chính sách  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – PTA – Số lượng và Loại chính sách  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0147 Policy Type 

Loại chính sách 

 2.A.36 

2   CWE  O 0193 Amount Class 

Số lượng các lớp 

 2.A.36 

3    W  Money or Percentage 

Quantity 

Số lượng tiền hoặc tỉ lệ 

phần trăm 

Được rút 

bỏ kể từ 

phiên bản 

2.7 

2.A.47 

4   MOP R  Money or Percentage 

Tiền hoặc tỉ lệ phần trăm 

 2.A.43 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định số lượng và loại chính sách được bao phủ 

bởi bảo hiểm. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.7.29 trường dữ liệu IN2-29, kể từ 

phiên bản 2.5 

2.A.58.0  

2.A.58.1 Loại chính sách (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể loại chính sách 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0147 – Loại chính sách với các 

giá trị đề xuất 

2.A.58.2 Số lượng các lớp (CWE) 

Định nghĩa: Xác định tổng số lượng phân lớp 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0193 – Số lượng phân lớp với 

các giá trị đề xuất 

2.A.58.3 Money or Percentage Quantity – Số lượng tiền hoặc tỉ lệ phần trăm 

Chú ý: Thành phần dữ liệu PTA.3 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 và 

chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. Tham chiếu đến 

thành phần dữ liệu PTA.4 thay thế. 

2.A.58.4 Tiền hoặc tỉ lệ phần trăm (MOP) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một số lượng mà có thể là tiền tệ hoặc một tỉ lệ phần 

trăm. 
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2.A.59 QIP - query input parameter list – Danh sách tham số đầu vào truy 

vấn 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – QIP – Danh sách tham số đầu vào truy vấn 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 6..12  ST R  

Segment Field Name 

Tên trường dữ liệu của phân 

đoạn 

 2.A.75 

2  199# ST R  
Values 

Các giá trị 
 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này chứa một tên trường dữ liệu của phân đoạn và danh 

sách các giá trị đã được chuyển sang bộ xử lý truy vấn 

Ví dụ: 

|@PID.5.1^EVANS| 

2.A.59.0  

2.A.59.1 Tên trường dữ liệu của phân đoạn (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa tên trường dữ liệu của phân đoạn 

Quy ước đặt tên: 

Các tên trường dữ liệu của phân đoạn được định danh bởi ký hiệu “@” gắn liền 

với ID phân đoạn HL7 theo sau bởi mã số thứ tự dành cho trường dữ liệu được phân 

tách bởi một khoảng cách. Tham khảo mục 2.5.2, “các phân đoạn và nhóm phân đoạn” 

và mục 2.5.3.1, “Vị trí (thứ tự trong phân đoạn)” đối với định nghĩa của ID phân đoạn và 

mã số thứ tự. Nếu trường dữ liệu được phân chia trong các thành phần dữ liệu, định danh 

có thể được gắn theo sau với hậu tố “.nn”, để định danh một thành phần dữ liệu riêng 

biệt (một hậu tố “.3” cho biết rõ thành phần dữ liệu thứ 3 của trường dữ liệu); ngược lại, 

toàn bộ trường dữ liệu được thừa nhận. Nếu trường dữ liệu được phân chia thành các 

thành phần dữ liệu con, định danh được gắn thêm hậu tố “.nn.mm”, định danh thành 

phần dữ liệu và thành phần dữ liệu cn được yêu cầu theo vị trí liên quan. 

Các tên trường dữ liệu của phân đoạn được quy định tại địa điểm triển khai có thể 

được sử dụng. Trong trường hợp này, ID phân đoạn của địa điểm triển khai cụ thể (nếu 

trường dữ liệu không được bổ sung thêm vào một phân đoạn HL7 đã tồn tại) và mã số 

thứ tự phải được định nghĩa để chúng không xung đột với ID phân đoạn và các mã số 

thứ tự của trường dữ liệu HL7 đang tồn tại và các giá trị dành cho trường dữ liệu này 

được định nghĩa trong các chương chức năng cụ thể của tài liệu đặc tả kỹ thuật này. 

Chú ý: Nếu ký hi65u ‘@” đang được sử dụng giống như một trong số các ký tự phân tách được 

định nghĩa trong trường dữ liệu MSH-2-các ký tự mã hóa, nó phải sử dụng ký tự “escape”. 

Tham khảo mục 2.7.1, “Các mã định dạng”. 
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2.A.59.2 Các giá trị (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa giá trị của trường dữ liệu hoặc các giá 

trị theo định dạng “giá trị 1&giá trị 2 & giá trị3…” 

Một tham số đơn lẻ có giá trị chỉ chứa một thành phần dữ liệu con đơn lẻ trong 

thành phần dữ liệu thứ hai, do vậy không có dấu phân tách thành phần dữ liệu con ‘&’ 

cần thiết (ví dụ, <tên trường dữ liệu của phân đoạn> ^ <giá trị>). Một danh sách các giá 

trị đơn giản (ví dụ, một mảng một chiều) có thể được chuyển qua thay vì một giá trị đơn 

bằng cách phân tách mỗi giá trị với ký tự phân tách thành phần dữ liệu con ‘&’ (ví dụ, 

<tên trường dữ liệu của phân đoạn>^<giá trị1 & giá trị2 &giá trị3….>) 

2.A.60 QSC - query selection criteria – Tiêu chí lựa chọn truy vấn 

Bảng thành phần HL7 – QSC – Tiêu chí lựa chọn truy vấn 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   ST R  Segment Field Name 

Tên trường dữ liệu của phân 

đoạn 

 2.A.75 

2 2..2  ID O 0209 Relational Operator 

Toán tử quan hệ 

 2.A.35 

3  199# ST O  Value 

Giá trị 

 2.A.75 

4 3..3  ID O 0210 Relational Conjunction 

Sự liên kế mối quan hệ 

 2.A.35 

Định nghĩa:Trường dữ liệu này cho biết rõ các điều kiện mà các hàng hội đủ điều 

kiện được trả về trong bản tin phản hồi truy vấn. Chú ý rằng trường dữ liệu này truyền 

tải thông tin tương tự giống như mệnh đề “Ở ĐÂU” trong biểu thức SQL tương ứng của 

truy vấn, nhưng được định dạng khác nhau.  

Ví dụ: 

|@PID.5.1^EQ^EVANS| 

2.A.60.0  

2.A.60.1 Tên trường dữ liệu của phân đoạn (ST) 

Định nghĩa: Tên của trường dữ liệu đang tham gia dưới dạng điều kiện tiêu chuẩn 

(thường là “khóa”). Tham chiếu đến Mục 2.A.59.1, “Tên trường dữ liệu của phân đoạn 

(ST)”, với các quy ước tên trường dữ liệu của phân đoạn. 

2.A.60.2 Toán tử quan hệ (ID) 

Định nghĩa: Tham chiếu đến Bảng HL7 0209 – Người điều hành mối quan hệ với 

các giá trị hợp lệ 

2.A.60.3 Giá trị (ST) 

Định nghĩa: Giá trị mà trường dữ liệu sẽ được so sánh 
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2.A.60.4 Sự liên kết mối quan hệ (ID) 

Định nghĩa: Tham chiếu đến Bảng HL7 0210 – Sự liên kết quan hệ đối với các giá 

trị hợp lệ. Sự liên kết mối quan hệ được định nghĩa như sau: Nếu nhiều hơn một sự so 

sánh được tạo thành để lựa chọn các hàng đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn, một sự liên kết 

liên quan đến sự lặp lại này của trường cho các trường hợp tiếp theo. 

 Trong trường hợp áp dụng vào các chuỗi ký tự, người điều hành quan hệ 

LT, GT, LE và GE hàm ý về sự so sánh theo bảng chữ cái. 

 Sự so sánh “chung” lựa chọn một bản ghi được đưa vào trong bản tin hồi 

đáp khi bắt đầu lựa chọn trường dữ liệu so khớp tương ứng với chuỗi lựa chọn. 

 Khi một trường dữ liệu lặp lại được xác định cụ thể như một toán tử, một 

sự sơ khớp về một thực thể của trường dữ liệu đáp ứng điều kiện một hàng (bản ghi) 

được đưa vào trong bản tin hồi đáp. 

 Toán tử AND được ưu tiên hơn OR. Các quy tắc ưu tiên phức tạp hơn đòi 

hỏi rằng truy vấn được thể hiện một bản tin truy vấn có ngôn ngữ truy vấn được nhúng 

vào hoặc một bản tin truy vấn có thủ tục lưu trữ (tham khảo chương 5, “Truy vấn”).  

2.A.61 RCD - row column definition – Định nghĩa hàng cột 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RCD – Định nghĩa hàng cột 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 6..12  ST O  Segment Field Name 

Tên trường dữ liệu của phân 

đoạn 

 2.A.75 

2 2..3  ID O 0440 HL7 Data Type 

Kiểu dữ liệu HL7 

 2.A.35 

3 1..5  NM O  Maximum Column Width 

Độ rộng cột lớn nhất 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu xác định cụ thể định dạng của một cột tuân theo các 

điều kiện của tên trường dữ liệu của phân đoạn, một kiểu dữ liệu và độ dài lớn nhất. 

Ví dụ: Kiểu dữ liệu này định nghĩa một cột chứa giá trị của thành phần dữ liệu 

“tên cuối” PID-5, được biểu diễn tuân theo kiểu dữ liệu ST với độ rộng lớn nhất là 20. 

|@PID.5.1^ST^20| 

2.A.61.0  

2.A.61.1 Tên trường dữ liệu của phân đoạn (ST) 

Định nghĩa: Tên trường dữ liệu của phân đoạn HL7, xác định trường dữ liệu 

chiếm giữ cột. Tham chiếu đến Mục 2.A.59.1, “Tên Trường dữ liệu của Phân đoạn 

(ST)”, với những quy ước định nghĩa tên trường dữ liệu của phân đoạn. 
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2.A.61.2 Kiểu dữ liệu HL7 (ID) 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu HL7 hai hoặc ba ký tự. Tham chiếu đến Bảng HL7 0440 

– Kiểu dữ liệu với các giá trị hợp lệ 

2.A.61.3 Độ rộng cột lớn nhất (NM) 

Định nghĩa: Độ rộng lớn nhất của cột, giống như được ghi chép bởi hệ thống hồi 

đáp. Thành phần dữ liệu này có thể thay đổi với chiều dài trường dữ liệu lớn nhất do 

HL7 định nghĩa. 

2.A.62 RFR  - reference range – Khoảng tham chiếu 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RFR – Khoảng tham chiếu  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   NR R  Numeric Range 

Khoảng số học 

 2.A.48 

2   CWE O 0001 Administrative Sex 

Giới tính theo quản lý hành 

chính 

 2.A.36 

3   NR O  Age Range 

Khoảng tuổi  

 2.A.48 

4   NR O  Gestational Age Range 

Khoảng tuổi thai nhi 

 2.A.48 

5  20= ST O  Species 

Các chủng loài 

 2.A.75 

6  20= ST O  Race/subspecies 

Chủng loài/Loài con 

 2.A.75 

7   TX O  Conditions 

Các điều kiện 

 2.A.79 

Định nghĩa: Mô tả một khoảng tham chiếu và chi tiết hỗ trợ của nó. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 8.8.4.6 – trường dữ liệu OM2-6, mục 

8.8.4.7 – trường dữ liệu OM2-7 và mục 8.8.4.8 – trường dữ liệu OM2-8 kể từ phiên bản 2.5 

Ví dụ: 

a) Một khoảng áp dụng không điều kiện, chẳng hạn như Anbumin, được 

truyền đi như sau: 

|3.0&5.5| 

b) Một khoảng bình thường phụ thuộc vào giới tính, chẳng hạn như Hgb, 

được truyền đi như sau: 

|13.5&18^M~12.0 & 16^F| 

c) Một khoảng bình thường phụ thuộc vào tuổi, giới tính và chủng loài (ví dụ 

đã được pha chế) là: 
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|10&13^M^0&2^^^B11&13.5^M^2&20^^^B~12&14.5^M^20&70^^^B~13&16.0^M^70&^^^B| 

Trong trường hợp không có giá trị được xác định cụ thể dành cho một thành phần 

dữ liệu đặc biệt, khoảng được đưa ra áp dụng cho tất cả các nhóm của thành phần dữ liệu 

đó. Ví dụ, trong trường hợp không có gì được xác định cụ thể dành cho chủng loài/các 

loài, khoảng nên được lấy ra từ khoảng thuộc về con người không bao gồm chủng loài. 

Nếu không có khoảng tuổi được xác định cụ thể, khoảng bình thường đưa ra được giả 

định để áp dụng cho tất cả các lứa tuổi. 

2.A.62.0  

2.A.62.1 Khoảng số học (NR) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể khoảng số học của dữ liệu 

được tham chiếu. Khoảng phạm vi được lấy trọn vẹn (ví dụ, phạm vi bao gồm các điểm 

kết thúc). Các đơn vị là bối cảnh nhạy cảm và được định nghĩa trong lưu ý sử dụng dành 

cho trường dữ liệu với kiểu dữ liệu được sử dụng. 

2.A.62.2 Giới tính theo quản lý hành chính (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể giới tính trong khoảng tham 

chiếu phù hợp. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0001 – Giới tính theo 

quản lý hành chính trong chương 2C, mục 3.4.2.8, “Giới tính theo quản lý hành chính” 

với các giá trị được đề xuất. 

2.A.62.3 Khoảng tuổi (NR) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể khoảng tuổi trong khoảng 

tham chiếu hợp lệ. Các tuổi nhỏ hơn 1 năm nên được xác định cụ thể theo các phần chia 

nhỏ (ví dụ, 1 tháng = 0.0830, 1 tuần = 0.01920, 1 ngày = 0.0027300). Tuy nhiên, đối với 

hầu hết mục đích liên quan đến trẻ sơ sinh, tuổi của thai nhi (được đo lường theo tuần) 

được ưu tiên. Giá trị kết thúc thấp hơn của khoảng không được chỉ rõ; giá trị kết thúc 

cao hơn, đảm bảo rằng chuỗi các khoảng không trùng lắp. 

2.A.62.4 Khoảng tuổi thai nhi (NR) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể khoảng tuổi thai nhi với 

khoảng tham chiếu hợp lệ. Tuổi thai nhi chỉ phù hợp trong trường hợp khoảng tham 

chiếu bị ảnh hưởng bởi thời kỳ mang thai. Tuổi thai nhi được đo lường theo tuần từ khi 

thụ thai. Ví dụ. |1&4| hàm ý rằng giá trị bình thường áp dụng cho các tuổi thai nhi từ 1 

tuần đến 4 tuần. Giá trị kết thúc thấp hơn của khoảng không được đưa vào; giá trị kết 

thúc cao hơn, đảm bảo rằng chuỗi của các khoảng tuổi không trùng lắp. 

2.A.62.5 Các loài (TX) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể các loài trong khoảng tham 

chiếu hợp lệ. Các loài được giả định là con người trừ khi có quy định khác. Ví dụ các giá 

trị bao gồm thỏ, chuột và gặm nhấm. 
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2.A.62.6 Chủng loài/Phân loài con(ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể chủng loài hoặc phân loài 

con trong khoảng tham chiếu hợp lệ. Trong trường hợp của loài người (loài mặc định), 

chủng loài được xác định cụ thể trong trường hợp nó ảnh hưởng đến khoảng tham chiếu. 

Trong trường hợp khoảng bình thường đối với các loài động vật đang được mô tả, thành 

phần dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả phân loài con hoặc nòi giống đặc biệt của 

động vật. 

2.A.62.7 Các điều kiện (TX) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể bất kỳ điều kiện tùy ý với 

khoảng tham chiếu hợp lệ. Điều này có thể bao gồm các điều kiện giống như giai đoạn 

của một chu kỳ kinh nguyệt hoặc liều dùng của một loại thuốc đặc biệt. Nó được cung 

cấp giống như một phương thức để giao tiếp các khoảng bình thường với các điều kiện 

đặc biệt. Nó không cho phép tự động kiểm tra các điều kiện văn bản này. 

2.A.63 RI - repeat interval – Khoảng lặp lại 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RI – Khoảng lặp lại 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE O 0335 Repeat Pattern 

Mẫu lặp lại 

 2.A.36 

2  199# ST O  Explicit Time Interval 

Khoảng thời gian tường 

minh 

 2.A.75 

Định nghĩa: Chứa khoảng thời gian giữa các dịch vụ lặp lại 

Chú ý: Độc giả tham chiếu đến trường dữ liệu RPT – Mẫu lặp lại kiểu dữ liệu, cung cấp một 

khuôn khổ nghiêm ngặt hơn để định nghĩa các khoảng thời gian lặp lại 

2.A.63.0  

2.A.63.1 Mẫu lặp lại (CWE) 

Định nghĩa: Tần suất lặp lại mà việc điều trị đã được cung cấp. Nó tương tự với 

các bảng tần suất và các bảng mã SIG được sử dụng trong hệ thống nhập chỉ định. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0335 – Mẫu lặp lại với các giá 

trị đề xuất. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên có thể lặp lại, với các giá trị lặp lại được ngăn cách 

bởi một khoảng trắng. Việc lặp lại được diễn giải kết nối bởi AND luận lý. 

Ví dụ: 

 Hai lần mỗi ngày, mỗi ngày khác: BID QOD 

 Ba lần mỗi ngày, thứ hai TƯ và Sáu: TID QJ135 
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Bởi vì cú pháp này, các giá trị lặp lại không nên chứa các khoảng trống. 

2.A.63.2 Khoảng thời gian tường minh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu tường minh này liệt kê thời gian thực tế được 

tham chiếu bởi mã trong thành phần dữ liệu đầu tiên, trong định dạng sau đây: HHMM, 

HHMM, HHMM,… Thành phần dữ liệu thứ hai này sẽ được sử dụng để làm rõ thành 

phần dữ liệu đầu tiên trong các trường hợp mà tại đó các thời gian thực tế biến đổi bên 

trong một tổ chức. Nếu thời gian của chỉ định mở rộng nhiều hơn một ngày, thành phần 

dữ liệu mới này chỉ thiết thực nếu các thời gian tương tự của một sự quản trị xuất hiện 

với mỗi ngày của chỉ định. Nếu thời gian bắt đầu thực tế của chỉ định (giống như được 

đưa ra bởi thành phần dữ liệu thứ 4 của trường dữ liệu số lượng/thời gian) sau thời gian 

tường minh đầu tiên, sự quản trị đầu tiên được lấy ra là thời gian tường minh đầu tiên 

sau thời gian bắt đầu. Trong trường hợp mà tại đó bệnh nhân di chuyển đến địa điểm có 

một tập khác nhau của các thời gian tường minh, chỉ định đang tồn tại có thể được cập 

nhật với một trường dữ liệu số lượng/thời gian mới đang trình diễn các thời gian tường 

minh bị thay đổi. 

Ví dụ: Thành phần dữ liệu thứ 2 của trường dữ liệu số lượng/thời gian : 

|QID^0230,0830,1430,2030| 

2.A.64  RMC - room coverage – Mức độ bao phủ với phòng (chế độ bảo hiểm) 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RMC – Mức độ bao phủ phòng  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0145 Room Type 

Loại phòng 

 2.A.36 

2   CWE O 0146 Amount Type 

Kiểu số lượng 

 2.A.36 

3    W  Coverage Amount 

Tổng giá trị bảo hiểm  

Withdraw

n as of 

v2.7. 

2.A.47 

4   MOP R  Money or Percentage 

Tiền hoặc tỉ lệ phần trăm 

 2.A.43 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể chi tiết về sự bao phủ bảo hiểm đối 

với một phòng. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.7.28 trường dữ liệu IN2-28 kể từ 

phiên bản 2.5 

2.A.64.0  

2.A.64.1 Loại phòng (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể loại phòng 

Them chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0145 – Loại phòng với các giá 

trị đề xuất 
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2.A.64.2 Kiểu số lượng (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể loại số lượng  

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0146 – Loại số lượng với giá trị 

được đề xuất 

2.A.64.3 Số lượng chi phí bao phủ (NM) 

Chú ý: Thành phần dữ liệu PTA.3 đã không được tán đồng giống kể từ phiên bản 

2.5 và chi tiết đã bị loại bỏ kể từ tiêu chuẩn 2.7. Tham chiếu đến mục 2.A.64.4, “Tiền và 

Tỉ lệ phần trăm”.  

2.A.64.4 Tiền hoặc tỉ lệ phần trăm (MOP) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một số lượng mà có thể là tiền tệ hoặc một tỉ lệ phần 

trăm 

2.A.65 RP - reference pointer – Con trỏ tham chiếu 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RP – Con trỏ tham chiếu 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  999# ST O  Pointer 

Con trỏ 

 2.A.75 

2   HD O  Application ID 

ID ứng dụng 

 2.A.33 

3 4..11  ID O 0834 Type of Data 

Kiểu dữ liệu 

 2.A.35 

4   ID O 0291 Subtype 

Kiểu con 

 2.A.35 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này truyền thông tin về dữ liệu được lưu trữ trên hệ 

thống khác. Nó chứa một con trỏ tham chiếu xác định định danh nhận dạng dữ liệu trên 

hệ thống khác, định danh của hệ thống khác và kiểu của dữ liệu. 

2.A.65.0  

2.A.65.1 Con trỏ (ST) 

Định nghĩa: Một khóa với dữ liệu được tham chiếu đã được gán bởi hệ thống lưu 

trữ dữ liệu. Khóa là một kiểu dữ liệu ST, được sử dụng để xác định và truy cập dữ liệu, 

giống như một định danh đối tượng, hoặc giống như một tên được phân cấp hoặc chuỗi 

ký tự truy vấn. 

2.A.65.2 ID ứng dụng (HD) 

Định nghĩa: Bộ định danh duy nhất của hệ thống lưu trữ dữ liệu. Nó là một kiểu 

dữ liệu HD (Tham khảo Mục 2.A.33, “Định danh có thứ bậc”). ID của ứng dụng phải là 

duy nhất xuyên suốt quá trình triển khai tiêu chuẩn HL7.  

Lưu ý cách sử dụng: ID ứng dụng cùng với con trỏ có thể tạo thành một định 

danh nguồn thống nhất (URI) phù hợp với RFC 2396. Trong trường hợp này ID ứng 
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dụng sẽ chứa các phần về lược đồ và thẩm quyền của URI và phần đường dẫn nếu ID trỏ 

đến một ứng dụng. Con trỏ sẽ chứa phần truy vấn của URI, hoặc phần đường dẫn nếu trỏ 

đến một đối tượng. Toàn bộ dấu phân cách giữa các phần URI (“:”,”/”, “?”) nên được 

chứa trong các thành phần dữ liệu.  

Dữ liệu đã được tham chiếu có thể thu được bởi một cơ chế không được định 

nghĩa trong tiêu chuẩn HL7. Phần lược đồ của một URI trong ID ứng dụng xác định cụ 

thể giao thức truy nhập, ví dụ HTTP hoặc FTP.   

Ví dụ 1:  Một tài liệu CDA được truy cập thông qua FTP: 

|/cdasvc/u28864099/s9076500a/e77534/d55378.xml^&ftp://www.saintelsewhere.org&URI^text^x-hl7-

cda-level-one| 

Ví dụ 2:  Một ảnh DICOM được truy nhập thông qua HTTP và chuyển đổi sang 

định dạng JPEG (sử dụng tiêu chuẩn ISO/DICOM WADO); chú ý rằng ký hiệu ‘&’ trong 

chuỗi con trỏ được ký hiệu bằng ký tự ‘escape’ với “\T” để tránh xung đột với dấu phân 

cách thành phần dữ liệu con: 

|?requestType=WADO\T\study=1.2.840.113848.5.22.9220847989\T\series=1.2.840.113848.5.22.9220847

98.4\T\object=1.2.840.113848.5.22.922084798.4.5^&https://www.pacs.poupon.edu/wado.jsp&URI^image^jpeg| 

2.A.65.3 Kiểu của Dữ liệu (ID) 

Định nghĩa: Một kiểu dữ liệu ID khai báo kiểu chung của dữ liệu. Tham chiếu 

đến Bảng 0834 được nhập vào – Các kiểu MIME với các giá trị hợp lệ. Bảng 0834 bao 

gồm các giá trị của kiểu đa phương tiện MIME đã được thành lập theo RFC 2046 

(http://ietf.org/rfc/rfc2046.txt) và được đăng ký với cơ quan quản lý mã số Internet được 

gán (http://www.iana.org/numbers.html). Chú ý rằng các giá trị kiểu đa phương tiện là 

trường hợp nhạy cảm, tuân thủ theo RFC 2045. 

Chú ý: Bảng HL7 0191 – Kiểu của Dữ liệu được tham chiếu được giữ lại dành 

cho việc tương thích kể từ phiên bản 2.6  

2.A.65.4 Kiểu con (ID) 

Định nghĩa: Một kiểu dữ liệu ID khai báo định dạng được tham chiếu. Tham 

chiếu đến Bảng 0291 với định nghĩa mở rộng – Kiểu con của Dữ liệu được tham chiếu 

với các giá trị hợp lệ. Bảng 0291 bao gồm các giá trị của kiểu con đa phương tiện MIME 

đã được thành lập tuân theo RFC 2046 (http://ietf.org/rfc/rfc2046.txt) và được đăng ký 

với cơ quan quản lý mã số Internet được gán (http://www.iana.org/numbers.html). Chú ý 

rằng các giá trị kiểu con đa phương tiện MIME là trường hợp nhạy cảm, tuân thủ theo 

RFC 2045. 

HL7 phê duyệt sự mở rộng “tiêu chuẩn” giống như được định nghĩa trong bảng 

0291 đã được cho phép. 

Các kiểu con bổ sung có thể được thêm vào tiêu chuẩn này. Toàn bộ kiểu con 

được đăng ký bởi IANA có thể được sử dụng bởi việc thỏa thuận triển khai thực hiện 

giữa các bên hợp tác. Hơn nữa, khối tư nhân, các kiểu con không thuộc tiêu chuẩn có thể 

được định nghĩa bởi việc thỏa thuận giữa các bên hợp tác. Toàn bộ khối tư nhân, các 

http://ietf.org/rfc/rfc2046.txt
http://www.iana.org/numbers.html
http://ietf.org/rfc/rfc2046.txt
http://www.iana.org/numbers.html
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kiểu con không thuộc tiêu chuẩn nên bắt đầu với ký tự kết hợp “X-“ để phân biệt chúng 

với các kiểu con tiêu chuẩn, tuân thủ theo RFC 2045. 

2.A.66  RPT – repeat pattern – Mẫu lặp lại 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – RPT – Mẫu lặp lại 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0335 Repeat Pattern Code 

Mã mẫu lặp lại 

 2.A.13 

2 2..2  ID O 0527 Calendar Alignment 

Sắp xếp trình tự thời gian  

 2.A.35 

3  10= NM O  Phase Range Begin Value 

Giá trị bắt đầu khoảng giai 

đoạn 

 2.A.47 

4  10= NM O  Phase Range End Value 

Giá trị kết thúc khoảng giai 

đoạn 

 2.A.47 

5  10= NM O  Period Quantity 

Số lượng chu kỳ 

 2.A.47 

6   CWE C  Period Units 

Các đơn vị chu kỳ 

 2.A.36 

7 1..1  ID O 0136 Institution Specified Time 

Thời gian được xác định 

của tổ chức 

 2.A.35 

8 2..3  ID O 0528 Event 

Sự kiện 

 2.A.35 

9  10= NM O  Event Offset Quantity 

Số lượng phần bù sự kiện 

 2.A.47 

10   CWE C  Event Offset Units 

Các đơn vị phần bù sự kiện 

  2.A.36 

11   GTS O  General Timing 

Specification 

Đặc tả kỹ thuật thời gian 

chung 

 2.A.32 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu mẫu lặp lại nên được sử dụng tại nơi mà nó thực sự cần 

thiết để định nghĩa tần suất sự kiện sẽ diễn ra. Kiểu dữ liệu này cung cấp một phương 

thức để định nghĩa các mã mẫu lặp lại “khi đang bay – một cách nhanh chóng”. Mã mẫu 

lặp lại tương ứng với kiểu dữ liệu TQ, thành phần dữ liệu thứ 2, thành phần dữ liệu con 

thứ 1 (mẫu lặp lại). Các thành phần dữ liệu bổ sung định nghĩa ý nghĩa của mã mẫu lặp 

lại. Thành phần dữ liệu thứ 2 – 10 được sử dụng để định nghĩa các mẫu lặp lại đơn giản. 

Kiểu dữ liệu này định dạng một cầu nối giữa khái niệm mẫu lặp lại 2.x với số lượng/thời 

gian và đặc tả kỹ thuật thời gian chung GTS phiên bản 3.0. Thành phần dữ liệu thứ 1 là 

khái niệm 2.x của mẫu lặp lại. Thành phần dữ liệu thứ 2 – 7 được lấy từ kiểu dữ liệu 

PIVL phiên bản 3.0. Thành phần dữ liệu thứ 8 – 10 được lấy từ kiểu dữ liệu EIVL phiên 

bản 3.0. Trong trường hợp một mẫu lặp lại có thể được định nghĩa bằng cách sử dụng 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70335
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70527
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
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các thành phần dữ liệu thứ 2 – 10, thì thành phần dữ liệu thứ 11, đặc tả kỹ thuật thời gian 

chung được cung cấp. Điều này cho phép toàn bộ hình thức theo nghĩa đen của GTS 

phiên bản 3.0 được xác định cụ thể. 

Khi việc sử dụng RPT, nếu một ứng dụng không được thừa nhận với mã trong 

thành phần dữ liệu thứ 1, thì nó có thể cố gắng xác định tần suất thích hợp bằng cách sử 

dụng các thành phần dữ liệu còn lại. Nếu ứng dụng nhận biết mã trong thành phần dữ 

liệu thứ 1, ứng dụng không bắt buộc xác định tần suất từ các thành phần dữ liệu còn lại. 

Trường hợp sử dụng: Trường hợp sử dụng hỗ trợ đề xuất này là nhu cầu cần 

thiết để định nghĩa các mẫu lặp lại một cách nhanh chóng trong khi phát hành một chỉ 

định. Kiểu dữ liệu TQ không có khả năng để xác định ý nghĩa của một mẫu lặp lại nhanh 

chóng. Để khắc phục được vấn đề này, các nhà cung cấp/phân phối triển khai một loạt 

các giải pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này. Một giải pháp đã được bổ sung các 

thành phần dữ liệu Z với kiểu dữ liệu TQ để truyền thông tin về mẫu lặp lại. Một giải 

pháp khác đã cố gắng phân tích và kiểm tra tính đúng đắn mã mẫu lặp lại trong một nỗ 

lực để giải mã những mã có ý nghĩa. 

Ví dụ: 

|Q1H&Every 1 Hour&HL7xxx^^^^1^h| 

|Q2J2&Every second Tuesday&HL7xxx^DW^2^^2^wk| 

|BID&Twice a day at institution specified times&HL7xxx^^^^12^h^Y| 

|QAM&Every morning at the institution specified time&HL7xxx^HD^00^11^1^d^Y| 

|QHS&Every day before the hours of sleep&HL7xxx^^^^1^d^^AHS| 

|ACM&Before Breakfast&HL7xxx^^^^^^^ACM| 

2.A.66.0  

2.A.66.1 Mẫu lặp lại (CWE) 

Định nghĩa: Một mã đang trình bày mã lặp lại được định nghĩa bởi các thành 

phần dữ liệu khác của kiểu dữ liệu này. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 

0335 – Mẫu lặp lại với các giá trị đề xuất 

2.A.66.2 Sắp xếp trình tự thời gian (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể một sự sắp xếp của việc lặp lại một trình tự thời gian 

(lịch) (ví dụ, để phân biệt mỗi 30 ngày từ “ngày thứ 5 của mỗi tháng”). Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0527 – Sắp xếp trình tự thời gian với giá trị hợp lệ. 

2.A.66.3 Giá trị bắt đầu khoảng chu trình (NM) 

Định nghĩa: Được sử dụng dành cho các mẫu lặp lại được sắp xếp theo trình tự 

thời gian để xác định số lượng thời gian từ lúc bắt đầu của thành phần dữ liệu RPT.2 – 

Sự sắp xếp theo trình tự thời gian cụ thể đến lúc bắt đầu của giai đoạn. Nếu sự sắp xếp 

theo trình tự thời gian là DW (các ngày của tuần), thì điều này sẽ được bù từ lúc thời 

gian bắt đầu của tuần. 
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Nếu giá trị bắt đầu khoảng giai đoạn được gán giá trị, nhưng giá trị kết thúc 

khoảng giai đoạn không được gán giá trị, thì thành phần dữ liệu này định nghĩa khi chu 

kỳ (thành phần dữ liệu RPT.5, 6) bắt đầu. 

Nếu cả giá trị bắt đầu khoảng chu trình và giá trị kết thúc khoảng chu trình cùng 

được gán giá trị, thì thành phần dữ liệu này định nghĩa thời điểm sớm nhất theo thời gian 

mà tại đó chu kỳ (RPT.5,6) sẽ bắt đầu. 

Các đơn vị của sự đo lường dành cho thành phần dữ liệu này có nguồn gốc từ giá 

trị sự sắp xếp theo trình tự thời gian trong thành phần dữ liệu RPT.2. Tham khảo Bảng 

HL7 0527 – Sự sắp xếp theo trình tự thời gian với các giá trị đơn vị đo lường được kết 

hợp với sự sắp xếp về mặt thời gian cụ thể. 

2.A.66.4 Giá trị kết thúc khoảng chu trình (NM) 

Định nghĩa: Được sử dụng dành cho các mẫu lặp lại được sắp xếp về mặt thời 

gian để xác định số lượng thời gian từ khi bắt đầu RPT.2 – Sự sắp xếp về mặt thời gian 

cụ thể đến khi kết thúc của chu trình.  

Nếu giá trị kết thúc khoảng chu trình được gán giá trị, nhưng giá trị bắt đầu 

khoảng chu trình không được gán giá trị, thì thành phần dữ liệu này xác định khoảng 

thời gian (RPT.5, 6) bắt đầu. 

Nếu cả hai giá trị bắt đầu khoảng chu trình và giá trị kết thúc khoảng chu trình 

cùng được gán giá trị, thì thành phần dữ liệu này xác định điểm thời gian sớm nhất mà 

khoảng thời gian (RPT.5,6) bắt đầu. 

Các đơn vị của phép đo lường dành cho thành phần dữ liệu này có nguồn gốc từ 

giá trị của sự sắp xếp theo trình tự thời gian trong thành phần dữ liệu RPT.2. Tham khảo 

Bảng HL7 0527 – Sự sắp xếp theo trình tự thời gian với các giá trị đơn vị đo lường kết 

hợp với sự sắp xếp theo trình tự thời gian cụ thể. 

2.A.66.5 Số lượng khoảng thời gian (NM) 

Định nghĩa: Một khoảng thời gian xác định cụ thề tần suất tại đó các khoảng thời 

gian định kỳ lặp lại, thành phần dữ liệu RPT.6 – Các đơn vị chu kỳ định nghĩa các đơn vị 

của thời gian đối với thành phần dữ liệu này. 

2.A.66.6 Các đơn vị chu kỳ thời gian (CWE) 

Định nghĩa: Định nghĩa các đơn vị được sử dụng dành cho thành phần dữ liệu 

RPT.5 – Số lượng chu trình. Được ràng buộc với các đơn vị thời gian. Phương thức tốt 

nhất là sử dụng UCUM. Tham chiếu đến bảng mở rộng mã được thống nhất với các đơn 

vị của phép đo lường (UCUM) [http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM] với các giá trị hợp lệ. 

Quy tắc điều kiện: Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường 

hợp thành phần dữ liệu RPT.5 – Số lượng chu trình được gán giá trị.  

http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM
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2.A.66.7 Thời gian được xác định của tổ chức (ID) 

Định nghĩa: Một mã cho biết rõ thời gian chính xác để cuộc họp (sự kiện) thực 

hiện theo đúng kế hoạch (ví dụ, để phân biệt “mỗi 8 giờ” từ “3 lần một ngày”). Tham 

chiếu đến Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không với các giá trị hợp lệ. 

 Y  Thời gian điều hòa chính xác để cuộc họp (sự kiện) thực hiện theo 

đúng kế hoạch  

 N Thời gian chính xác giống như đã được xác định cụ thể. 

2.A.66.8 Sự kiện (ID) 

Định nghĩa: Một mã đối với một hoạt động thông thường (định kỳ) của cuộc sống 

hàng ngày. Tham chiếu đến Bảng HL7 0528 – Sự kiện – Chu kỳ liên quan với các giá trị 

hợp lệ. 

2.A.66.9 Số lượng bù thời gian sự kiện (NM) 

Định nghĩa: Một khoảng thời gian đánh dấu các khoảng bù thời gian đối với việc 

bắt đầu, độ rộng và kết thúc của sự kiện-khoảng thời gian định kỳ liên quan được đo 

lường từ mỗi thời gian sự kiện xảy ra thực tế. Giá trị số dương cho biết rõ số lượng thời 

gian sau sự kiện trong thành phần dữ liệu RPT.8. Giá trị số âm cho biết rõ số lượng thời 

gian trước sự kiện trong thành phần dữ liệu RPT.8, RPT.10 – Các đơn vị bù thời gian sự 

kiện định nghĩa các đơn vị của thời gian dành cho thành phần dữ liệu này. 

Lưu ý cách sử dụng: Thành phần dữ liệu này không nên được gán giá trị trừ khi 

thành phần dữ liệu RPT-8 (Sự kiện) được gán giá trị. 

2.A.66.10 Các đơn vị bù thời gian (CWE) 

Định nghĩa: Định nghĩa các đơn vị được sử dụng dành cho RPT-9 (số lượng bù 

thời gian sự kiện). Được ràng buộc với các đơn vị của thời gian. Các mã của đơn vị đo 

lường được xác định cụ thể trong mã thống nhất dành cho các đơn vị đo lường (UCUM) 

[http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM] 

Quy tắc điều kiện: Thành phần dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc nếu thành phần 

dữ liệu RPT.9 – Số lượng bù thời gian sự kiện được gán giá trị. 

2.A.66.11 General Timing Specification – Đặc tả kỹ thuật thời gian chung (GTS) 

Định nghĩa: Đặc tả kỹ thuật thời gian chung giống như được định nghĩa bởi tài 

liệu kiểu dữ liệu phiên bản 3. 

2.A.67 SAD – street address – Địa chỉ đường phố 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SAD – Địa chỉ đường phố 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  120# ST O  Street or Mailing Address 

Địa chỉ đường phố hoặc địa 

chỉ thư 

 2.A.75 

http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM
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Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

2  50# ST O  Street Name 

Tên đường phố 

 2.A.75 

3  12# ST O  Dwelling Number 

Số nơi trú ngụ 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể địa chỉ đường phố của một thực thể 

và chi tiết kết hợp. 

Chú ý: Xuất hiện CHỈ trong kiểu dữ liệu XAD 

2.A.67.0  

2.A.67.1 Địa chỉ đường phố hoặc địa chỉ thư (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể địa chỉ đường phố hoặc địa 

chỉ thư của một cá nhân hoặc tổ chức. Khi tham chiếu đến một tổ chức, thành phần dữ 

liệu đầu tiên được sử dụng để xác định cụ thể tên tổ chức. Khi được sử dụng trong việc 

kết nối với một cá nhân, thành phần dữ liệu này xác định cụ thể dòng đầu tiên của địa 

chỉ. 

2.A.67.2 Tên đường phố(ST) 

2.A.67.3 Số nơi trú ngụ (ST) 

2.A.68 SCV - scheduling class value pair – Cặp giá trị phân lớp lập chương 

trình 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SCV – Cặp giá trị phân lớp lập kế hoạch 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE O 0294 Parameter Class 

Phân lớp tham số  

 2.A.13 

2  20= ST O  Parameter Value 

Giá trị tham số 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này được sử dụng để truyền thông các tham số và các 

ưu tiên với ứng dụng thực hiện yêu cầu về sự lựa chọn của một khung thời gian thích 

hợp, nguồn, địa điểm hoặc ứng dụng thực hiện yêu cầu bao phủ tiêu chuẩn cho một cuộc 

hẹn. 

Chỉ sử dụng với chương lập kế hoạch. 

2.A.68.0  

2.A.68.1 Phân lớp tham số (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này là một mã xác 

định tham số hoặc sự ưu tiên đang được chuyển qua ứng dụng bộ thực hiện yêu cầu. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0294 – Các mã phân lớp tham số tiêu 

chí lựa chọn thời gian với các giá trị đề xuất. 
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2.A.68.2 Giá trị tham số (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu thứ hai là giá trị dữ liệu thực tế đối với tham số. 

Ví dụ, nếu ứng dụng thực hiện yêu cầu cho phép các tham số ưu tiên được chuyển 

qua để xác định cụ thể một thời gian bắt đầu được ưu tiên hơn, một thời gian kết thúc 

được ưu tiên và các ngày được ưu tiên của tuần đối với cuộc hẹn, nó có thể định nghĩa 

các mã phân lớp tham số theo sau và các tập dữ liệu phù hợp.  

2.A.69 SI - sequence ID – ID trình tự 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SI – ID trình tự 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

 1..4 4=    Sequence ID 

ID trình tự 

  

Định nghĩa: Một số nguyên không âm theo định dạng của một trường dữ liệu 

NM. Cách sử dụng của kiểu dữ liệu này được định nghĩa trong các chương xác định các 

phân đoạn và các bản tin ở nơi nó xuất hiện. 

Chiều dài nhỏ nhất: 1 

Chiều dài lớn nhất: 4.  

Điều này cho phép một số giữa 0 và 9999 được xác định cụ thể 

2.A.70 SN - structured numeric – Số có cấu trúc 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SN – Số có cấu trúc  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 1..2  ST O  Comparator 

Toán tử so sánh 

 2.A.75 

2   NM O  Num1 

Số 1 

 2.A.47 

3 1..1  ST O  Separator/Suffix 

Dấu phân tách/hậu tố 

 2.A.75 

4   NM O  Num2 

Số 2 

 2.A.47 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu số học có cấu trúc được sử dụng để biểu diễn rõ ràng 

kết quả lâm sàng số học cùng với tiêu chuẩn chuyên môn. Điều này cho phép các hệ 

thống tiếp nhận lưu trữ các thành phần dữ liệu riêng biệt và tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc sử dụng các truy vấn cơ sở dữ liệu số học. Các tập tương ứng của các giá trị được 

chỉ rõ với các thành phần dữ liệu <Toán tử so sánh> và <Dấu phân tách/hậu tố> được 

mong đợi là có thẩm quyền và hoàn thiện tập các giá trị. Nếu các giá trị bổ sung cần 

thiết dành cho các thành phần dữ liệu  <Toán tử so sánh> và <dấu phân tách/hậu tố>, 

chúng cần gửi đến HL7 để đưa vào Tiêu chuẩn.  



Chương 2A: Điều khiển – Các loại dữ liệu 

Trang 122 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

Nếu <num1> và <num2> đều không rỗng, thì dấu phân tách/hậu tố phải không 

rỗng. Nếu dấu phân tách là “-“, khoảng dữ liệu bao gồm, cụ thể <num1>-<num2> định 

nghĩa một khoảng của các số x, chẳng hạn như: <num1><=x<=<num2>. 

2.A.70.0  

2.A.70.1 Toán tử so sánh (ST)  

Định nghĩa: Định nghĩa việc só sánh lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ 

hơn hoặc bằng, bằng, và không bằng, lần lượt (= “>” hoặc “<” hoặc “>=” hoặc “<=” 

hoặc “=” hoặc “<>”.) 

Nếu thành phần dữ liệu này không được gán giá trị, giá trị mặc định của nó là 

(“=”) 

2.A.70.2 Num1  (NM) 

Định nghĩa: Một số  

2.A.70.3 Dấu phân tách/Hậu tố(ST) 

Định nghĩa: “-“ hoặc “+” hoặc “/” hoặc “.” hoặc “:” 

Ví dụ: 

|>^100|   ( lớn hơn 100) 

|^100^-^200|  (bằng với khoảng từ 100 đến 200) 

|^1^:^228|  (tỷ lệ của 1 với 128, nghĩa là, các kết quả của xét nghiệm huyết thanh) 

|^2^+|   (phân loại phản ứng, nghĩa là, máu bị che dấu dương tính) 

2.A.70.4 Num2 (NM) 

Định nghĩa: Một số hoặc rỗng phụ thuộc vào phép đo. 

2.A.71 SNM - string of telephone number digits – Chuỗi ký tự của các chữ số 

số điện thoại  

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SNM – Chuỗi ký tự của các chữ số số điện thoại  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

 1..     String of telephone number 

digits 

Chuỗi ký tự của các chữ số 

số điện thoại 

  

Định nghĩa: Một chuỗi các ký tự được giới hạn với “+” và/hoặc các chữ số thập 

phân từ 0 đến 9. Giống như một chuỗi ký tự, số 0 đầu tiên luôn luôn được coi là có ý 

nghĩa. 

Chỉ được sử dụng trong kiểu dữ liệu XTN kể từ phiên bản 2.7 

Chiều dài nhỏ nhất: 1 
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Chiều dài lớn nhất: Không xác định cụ thể với kiểu dữ liệu này. Có thể xác định cụ thể trong 

bối cảnh của việc sử dụng. 

SNM được sử dụng dành cho các số điện thoại, do vậy nó không bao giờ thích 

hợp để lược bỏ (rút gọn) các giá trị của kiểu SNM. 

2.A.72 SPD – specialty description – Mô tả chuyên môn 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SPD – Mô tả chuyên môn  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1  50= ST R  Specialty Name 

Tên chuyên môn 

 2.A.75 

2  50= ST O  Governing Board 

Tổ chức quản lý 

 2.A.75 

3 1..1  ID O 0337 Eligible or Certified 

Đủ điều kiện hoặc được 

chứng nhận 

 2.A.35 

4   DT O  Date of Certification 

Ngày của chứng nhận 

 2.A.21 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể chuyên ngành của người hành nghề 

và thông tin liên quan. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 15.4.5.5 trường dữ liệu PRA-

5 kể từ phiên bản 2.5 

2.A.72.0  

2.A.72.1 Tên chuyên môn (ST) 

Định nghĩa: Định danh chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

2.A.72.2 Tổ chức quản lý (ST) 

Định nghĩa: Định danh tổ chức quản lý cung cấp đối với chuyên môn 

2.A.72.3 Đủ điều kiện hoặc được chứng nhận (ID) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể trạng thái chứng nhận. Tham chiếu đến Bảng HL7 

0337 – Trạng thái chứng nhận với các giá trị hợp lệ. 

2.A.72.4 Ngày của chứng nhận (DT) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể thời điểm thực hiện sự chứng nhận. 

2.A.73 WITHDRAWN (SPS – specimen source) – Đã được thu hồi (SPS- 

Nguồn mẫu xét nghiệm) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu SPS đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã bị thu hồi cũng như bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ 

phiên bản 2.7. Độc giả tham chiếu đến phân đoạn SPM trong chương 7, “Các quan sát” 
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2.A.74 SRT – sort order – Thứ tự sắp xếp 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – SRT – Thứ tự sắp xếp  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

1 6..12  ST R  Sort-by Field  

Sắp xếp theo trường dữ liệu 

 2.A.75 

2 1..2  ID O 0397 Sequencing 

Sắp xếp thứ tự 

 2.A.35 

Định nghĩa: Xác định cụ thể các tham số đó mà theo đó phản hồi sẽ được sắp xếp 

và bằng phương pháp gì.  

Ví dụ: Trong một truy vấn phản hồi được sắp xếp theo dạng bảng, nơi mà dữ liệu 

trả về được biết đến thông qua tên cột, SRT có thể trông giống như sau: 

|LastName^A~FirstName^A| 

Ví dụ: Trong một truy vấn phản hồi theo dạng phân đoạn, nơi mà dữ liệu trả về 

được biết đến thông qua phân đoạn và phần bổ sung, trường dữ liệu SRT sẽ sử dụng kí 

hiệu tên trường dữ liệu của phân đoạn: 

|PID.3.1^A~PID.3.2| 

2.A.74.0  

2.A.74.1 Sắp xếp theo trường dữ liệu (ST) 

Định nghĩa: Định danh trường dữ liệu mà theo đó bản tin phản hồi sẽ được sắp 

xếp. Trong một bản tin phản hồi theo dạng bảng, bản tin phản hồi này được sắp xếp theo 

tên cột. Trong bản tin phản hồi mẫu phân đoạn và phản hồi hiển thị, bản tin này sẽ được 

sắp xếp theo tên trường dữ liệu phân đoạn. Tham khảo QIP trong Mục 2.A.59.1, “Tên 

Trường dữ liệu Phân đoạn (ST)” với định nghĩa tên trường dữ liệu phân đoạn. 

Tham khảo chương 5, “Truy vấn”, với một sự thảo luận hoàn chỉnh của các truy 

vấn và các phản hồi của chúng. 

2.A.74.2 Sắp xếp thứ tự (ID) 

Định nghĩa: Định danh phương thức trường dữ liệu hoặc tham số sẽ được sắp xếp 

và, nếu được sắp xếp, việc sắp xếp sẽ là trường hợp nhạy cảm (mặc định) hoặc không. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0397 – Sự sắp xếp thứ tự với các giá trị hợp lệ. 

2.A.75 ST - string data – Dữ liệu chuỗi ký tự 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – ST – Dữ liệu chuỗi ký tự 

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu Ghi chú 

Mục tham 

khảo 

      String Data – Dữ liệu chuỗi   

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu chuỗi ký tự được sử dụng dành cho dữ liệu văn bản 

trong trường hợp sự xuất hiện của văn bản không mang ý nghĩa. Điều này đúng đối với 

văn bản được định dạng, các ký hiệu và các biểu thức chính thức và toàn bộ các loại tên 
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dự định dành cho quá trình xử lý bằng máy tính (ví dụ, sắp xếp, truy vấn, lập chỉ mục, 

vv.) 

Dữ liệu chuỗi ký tự được được căn chỉnh bên trái (nghĩa là, không có khoảng 

trắng ở đầu hàng) với các khoảng trống phía sau tùy chọn. Bất cứ các ký tự (có thể in ra 

màn hình hoặc máy in) ASCII có thể hiển thị (các giá trị thập lục phân giữa 20 và 7E, 

bao gồm tất cả hoặc các giá trị thập phân giữa 32 và 126), ngoại trừ các ký tự escape ‘\’ 

được định nghĩa và các ký tự ngăn cách được định nghĩa.  

Ví dụ 1: Một trường dữ liệu ST nguyên văn: 

|almost any data at all| 

Ví dụ 2:  URL được mã hóa trong một thành phần dữ liệu ST: 

^http://www.pacs.poupon.edu/wado.jsp^ 

Ví dụ 3:  ISO OID được mã hóa trong một thành phần dữ liệu con ST: 

&2.16.840.1.113883.1.1& 

Bao gồm bất cứ ký tự phân tách HL7 nào (ngoại trừ dấu kết thúc phân đoạn) bên 

trong một trường dữ liệu chuỗi ký tự, sử dụng chuỗi ký tự escape ‘\’ HL7 thích hợp (xem 

Mục 2.7.1, “Các mã định dạng”). 

Chiều dài nhỏ nhất: Không được xác định cụ thể đối với kiểu dữ liệu này. Có thể được xác 

định cụ thể trong bối cảnh của việc sử dụng. Mặc định là 1. 

Chiều dài lớn nhất: Không được xác định cụ thể đối với kiểu dữ liệu này. Có thể được xác định 

cụ thể trong bối cảnh sử dụng 

Kiểu dữ liệu ST không gắn liền với các ngữ nghĩa – những điều này được gán ở 

nơi mà kiểu dữ liệu ST được sử dụng. Trong mỗi trường hợp nơi mà kiểu dữ liệu ST 

được sử dụng, nhỏ nhất, lớn nhất và các chiều dài hợp chuẩn có thể được xác định cụ 

thể. Trừ khi được xác định cụ thể trong bối cảnh sử dụng, các giá trị của kiểu dữ liệu ST 

có thể không được lược bỏ (rút gọn). 

Lưu ý cách sử dụng: Kiểu dữ liệu ST được dự định dùng cho các chuỗi ký tự ngắn (ví dụ, nhỏ 

hơn 1000 các ký tự). Đối với các chuỗi ký tự dài hơn các kiểu dữ liệu TX hoặc FT nên được sử 

dụng (Tham khảo mục 2.A.79, “TX – dữ liệu văn bản” hoặc 2.A.31, “FT – dữ liệu văn bản được 

định dạng) 

 

Chú ý tập ký tự thay thế: Kiểu dữ liệu ST – dữ liệu chuỗi ký tự cũng có thể được sử dụng để 

trình diễn các tập ký tự khác. Tham khảo Mục 2.15.9.18, “Tập ký tự”, và Mục 2.15.9.20, “cách 

xử lý tập ký tự thay thế” với các chi tiết. 
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2.A.76 TM – time – Thời gian 

HL7 Component Table - TM –Time 

Bảng thành phần HL7 – TM – Thời gian 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

 2..16 13#    Time 

Thời gian 

  

Định nghĩa: Xác định cụ thể giờ của ngày với số phút tùy chọn, số giây tùy chọn, 

phân số của giây sử dụng một ký hiệu đồng hồ 24-giờ và múi giờ. 

Kể từ phiên bản 2.3, số các ký tự được gán giá trị (ngoại trừ đặc tả kỹ thuật múi 

giờ) xác định chính xác. 

Định dạng: HH[MM[SS[.S[S[S[S]]]]]][+/-ZZZZ] 

Do vậy:  

a) Hai ký tự đầu tiên được sử dụng để xác định sự chính xác đến “giờ” 

b) Bốn số đầu tiên được sử dụng để xác định sự chính xác đến “phút” 

c) Sáu số đầu tiên được sử dụng để xác định sự chính xác đến “giây” 

d) Tám số đầu tiên được sử dụng để xác định sự chính xác đến “một phần 

mười của một giây” 

e) 11 số đầu tiên được sử dụng dùng để xác định sự chính xác của “một phần 

nghìn của một giây” 

Ví dụ: |0630| xác định chính xác 6:30, buổi sáng 

Phân số các giây có thể được gửi đi bởi một bên gửi đòi hỏi sự chính xác cao hơn 

một giây của nó. Phân số mô tả các phút, các giờ hoặc các đơn vị thứ tự cao hơn khác 

của thời gian không được cho phép. 

Chú ý: Múi giờ [+/-ZZZZ], khi được sử dụng, được hạn chế với múi giờ hợp pháp và 

được trình diễn theo định dạng HHMM 

Múi giờ của người gửi có thể được gửi đi tùy chọn (không bắt buộc) giống như 

một phần bù thời gian từ việc phối hợp thời gian quốc tế (trước đây gọi là thời gian bình 

quân Greenwich). Nơi mà múi giờ không xuất hiện trong một trường dữ liệu TM đặc 

biệt nhưng được chứa trong một phần của trường dữ liệu ngày/giờ trong phân đoạn 

MSH, giá trị MSH được sử dụng theo múi giờ mặc định. Mặt khác, thời gian được hiểu 

là thời gian tham chiếu đến giờ địa phương của người gửi. 

Ví dụ: 

Thời gian Mô tả 

|0000| Nửa đêm 

|235959+1100| 1 giây trước khi nửa đêm theo múi giờ 11 giờ đứng phía trước của giờ 
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được phối hợp quốc tế (nghĩa là, phía Đông của Greenwich) 

|0800| 8 giờ sáng, giờ địa phương của người gửi 

|093544.2312| 44.2312 giây sau khi 9 giờ 35 phút sáng, giờ địa phương của người gửi 

|13| 1 giờ chiều (với sự chính xác đến giờ), giờ địa phương của người gửi 

Trước phiên bản 2.3, kiểu dữ liệu này đã được xác định cụ thể theo định dạng 

HHMM[SS[.SSSS]][+/-ZZZZ]. Kể từ phiên bản 2.3, các phút không có thuộc tính bắt 

buộc. Thông qua thỏa thuận địa điểm triển khai cụ thể, HHMM[SS[.SSSS]][+/-ZZZZ] 

có thể được sử dụng tại những nơi phải được giữ lại dành cho việc tương thích ngược. 

Điều này tương ứng với một chiều dài nhỏ nhất là 4. 

Kiểu dữ liệu TM không tuân theo mẫu lược bỏ thông thường và ký tự lược bỏ 

không bao giờ hợp lệ trong kiểu dữ liệu TM. Thay vào đó, sự lược bỏ được dựa trên ngữ 

nghĩa của thời gian. 

Trừ khi được quy định khác trong ngữ cảnh mà kiểu dữ liệu DTM được sử dụng, 

kiểu dữ liệu DTM có thể được lược bỏ tới một phút đặc biệt. Khi một kiểu dữ liệu TM bị 

lược bỏ, hình thức lược bỏ SẼ vẫn là một kiểu TM hợp lệ. Tham chiếu đến chương 2, 

mục 2.5.5.2, “Mẫu lược bỏ”, để có thêm thông tin chi tiết. 

2.A.77 WITHDRAWN (TQ – timing/quantity) – Đã được thu hồi (TQ – Thời 

gian/Số lượng) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu TQ đã được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược 

kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã được thu hồi và loại bỏ từ tiêu chuẩn kể từ phiên 

bản 2.7. Người đọc tham khảo tới các phân đoạn TQ1 và TQ2 trong chương 4, “Nhập 

chỉ định”. 

2.A.78 WITHDRAWN (TS – timestamp) – Đã được thu hồi (TS – Mốc thời 

gian) 

Chú ý: Kiểu dữ liệu TS được thay thế bởi kiểu dữ liệu DTM và chi tiết đã bị 

thu hồi và loại bỏ từ tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.6 

2.A.79 TX - text data – Dữ liệu văn bản   

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – TX – Dữ liệu văn bản 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

      Text Data – Dữ liệu văn bản   

Định nghĩa: Dữ liệu chuỗi ký tự có ý nghĩa đối với việc hiển thị trên giao diện 

người dùng (trên một thiết bị đầu cuối hoặc máy in). Những dữ liệu này sẽ không nhất 

thiết phải được căn chỉnh bên trái với các khoảng trống đầu tiên có thể góp phần đáng kể 

vào sự rõ ràng của việc trình diễn người dùng. Bởi vì kiểu dữ liệu này được dự kiến 

dành cho việc hiển thị, nó có thể chứa một chuỗi ký tự escape ‘\’ được thiết kế để điều 

khiển việc hiển thị. Chuỗi ký tự escape ‘\’ định dạng được định nghĩa trong Mục 2.7, 
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“cách sử dụng các chuỗi escape trong các trường dữ liệu văn bản”. Các khoảng trống 

đầu dòng nên được bao gồm. Các khoảng trống sau đó (cuối dòng) nên được loại bỏ. 

Ví dụ: 

| leading spaces are allowed.| 

Khi dữ liệu TX được dự kiến dành cho các mục đích hiển thị, ký tự phân tách lặp 

lại, khi được sử dụng với một trường dữ liệu TX, ngụ ý một chuỗi các dòng lặp lại được 

hiển thị trên một máy in hoặc thiết bị đầu cuối (màn hình hiển thị đầu cuối). Do đó, các 

ký tự phân tách lặp lại được coi là những ký tự kết thúc đoạn văn bản hoặc ký tự xuống 

dòng (<cr>) (nghĩa là, chúng sẽ hiển thị giống như CR/LF đã được chèn vào trong văn 

bản (hệ thống loại DOS) hoặc giống như một LF đã được chèn vào văn bản (hệ thống 

kiểu UNIX)). 

Hệ thống tiếp nhận sẽ ràng buộc các từ văn bản giữa các ký tự ngăn cách lặp lại 

để căn chỉnh nó phù hợp trong màn hình hiển thị có kích thước tùy ý nhưng bất kỳ dòng 

nào bắt đầu với một ký tự ngăn cách về tạo một dòng mới (\n – bắt đầu một dòng văn 

bản mới) 

Để chứa các tập ký tự thay thế, sử dụng chuỗi escape thích hợp. Tham khảo 

chương 2, mục 2.14.9.18, trường dữ liệu “MSH – 18 – Tập ký tự” và mục 2.14.9.20, 

trường dữ liệu “MSH-20- Lược đồ xử lý tập ký tự thay thế”. 

Đặc tả kỹ thuật này áp dụng không giới hạn đối với chiều dài của kiểu dữ liệu 

TX, hoặc tại nơi mà kiểu dữ liệu được định nghĩa, hoặc những nơi khác mà kiểu dữ liệu 

được sử dụng. Trong khi không có lý do nội tại để giới hạn chiều dài của kiểu dữ liệu 

này đối với các lý do ngữ nghĩa hoặc các lý do về mặt cú pháp, nó được trông đợi trong 

một số sự sắp xếp của ràng buộc giới hạn sẽ được áp đặt cho các lý do kỹ thuật trong 

quá trình triển khai. HL7 khuyến nghị rằng các giới hạn chiều dài triển khai phải được 

công bố trong các hồ sơ triển khai. 

2.A.80 UVC - UB value code and amount – Số lượng và Mã giá trị UB 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – UVC – Số lượng và mã giá trị UB  

Số 

TT 
Độ dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 
Tên thành phần dữ liệu 

Ghi 

chú 

Mục tham 

khảo 

1   CWE R 0153 Value Code 

Mã giá trị  

 2.A.8 

2   MO O  Value Amount 

Số lượng giá trị 

 2.A.41 

3   NM O  Non-Monetary Value Amount / 

Quantity 

Số lượng/Khối lượng giá trị 

không phải tiền tệ 

 2.A.47 

4   CWE O  Non-Monetary Value Amount / 

Units 

Đơn vị/Khối lượng giá trị không 

phải tiền tệ  

 2.A.46 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70153
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Định nghĩa: Một mã cấu trúc liên quan đến số lượng hoặc các giá trị cho các 

thành phần dữ liệu được xác định cần thiết cho việc xử lý yêu cầu/hóa đơn này giống 

như được đáp ứng điều kiện thông qua tổ chức chi trả. 

Kiểu dữ liệu này được sử dụng để vận chuyển thông tin đã được định nghĩa bởi 

CMS hoặc các cơ quan hợp pháp khác. Nó tương ứng với các lĩnh vực UB 46A, 47A, 

48A, 49A, 46B, 47B, 48B và 49B và các lĩnh vực UB92 như 39a, 39b, 39c, 39d, 40a, 

40b, 40c, 40d, 41a, 41b, 41c, và 41d. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 6.5.10.10 trường dữ liệu UB1-10 và 

mục 6.5.11.6 trường dữ liệu UB2-6 kể từ phiên bản 2.5 

Hầu hết tỉ lệ phòng chung – riêng phổ biến được sử dụng trong trường hợp bệnh 

nhân được chỉ định vào một phòng cá nhân riêng theo yêu cầu của họ nhưng bảo hiểm 

của họ chỉ chi trả tỉ lệ phòng chung – riêng, có thể được tính toán bằng việc sử dụng 01 

– tỉ lệ phòng chung – riêng chung phổ biến.  

Ví dụ: 

|01&most common semi private rate&NUBC^750&USD| 

2.A.80.0  

2.A.80.1 Mã giá trị (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể mã Ủy ban thanh toán hình thức thống nhất quốc gia 

(NUBC) 

Tham chiếu đến Bảng mở rộng 0153 -  Mã giá trị với các giá trị hợp lệ. Tại Hoa 

Kỳ, các giá trị đối với thành phần dữ liệu này cần đến từ Ủy ban thanh toán hình thức 

thống nhất quốc gia (NUBC); không một sự mở rộng nào được chấp nhận. 

Các lĩnh vực khác nên xác định các tập chính xác phù hợp đối với lĩnh vực đó. 

2.A.80.2 Số lượng giá trị (MO) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể số lượng số học khi cần thiết để ghép đội với giá trị 

khi nó thuộc về tiền tệ. 

2.A.80.3 Số lượng/Khối lượng không phải giá trị tiền tệ (NM) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể số lượng số học khi cần thiết để ghép đôi với giá trị 

khi nó không thuộc về tiền tệ. 

2.A.80.4 Đơn vị/Số lượng giá trị không phải tiền tệ (CWE) 

Định nghĩa: Loại thành phần dữ liệu này, đơn vị trong số lượng không phải tiền tệ 

được trình diễn. Tham chiếu đến mã thống nhất đối với các đơn vị đo lường (UCUM) 

với các giá trị hợp lệ [http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM]. 

http://aurora.rg.iupui.edu/UCUM
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2.A.81 VH - visiting hours – Số giờ thăm khám 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – VH – Số giờ thăm khám 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1 3..3  ID O 0267 Start Day Range 

Khoảng ngày bắt đầu 

 2.A.35 

2 3..3  ID O 0267 End Day Range 

Khoảng ngày kết thúc 

 2.A.35 

3   TM O  Start Hour Range 

Khoảng giờ bắt đầu 

 2.A.76 

4   TM O  End Hour Range 

Khoảng giờ kết thúc 

 2.A.76 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này chứa số giờ khi một địa điểm của người bệnh được 

mở dành cho việc thăm khám. Tham chiếu đến Bảng HL7 0267 – Các ngày của tuần với 

các giá trị hợp lệ dành cho 2 thành phần dữ liệu đầu tiên. 

2.A.81.0  

2.A.81.1 Khoảng ngày bắt đầu (ID) 

Định nghĩa: Ngày bắt đầu của khoảng giờ thăm khám. Tham khảo Bảng HL7 

0267 – Các ngày của tuần với các giá trị hợp lệ. 

2.A.81.2 Khoảng ngày kết thúc (ID) 

Định nghĩa: Ngày kết thúc của khoảng giờ thăm khám. Ngày bắt đầu của khoảng 

giờ thăm khám. Tham khảo Bảng HL7 0267 – Các ngày của tuần với các giá trị hợp lệ. 

2.A.81.3 Khoảng giờ bắt đầu (TM) 

Định nghĩa: Giờ bắt đầu trong ngày bắt đầu của khoảng giờ thăm khám. Tham 

khảo thành phần dữ liệu đầu tiên 2.A.8.1.1 “Khoảng ngày bắt đầu (ID)” 

2.A.81.4 Khoảng giờ kết thúc (TM) 

Định nghĩa: Giờ kết thúc trong ngày kết thúc của khoảng giờ thăm khám. Tham 

khảo thành phần dữ liệu thứ hai 2.A.8.1.2 “Khoảng ngày kết thúc (ID)” 

2.A.82 VID – version identifier – Định danh phiên bản 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – VID – Định danh phiên bản 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1 3..5  ID R 0104 Version ID 

ID phiên bản 

 2.A.35 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

2   CWE O 0399 Internationalization Code 

Mã quốc tế 

 2.A.13 

3   CWE O  International Version ID 

ID phiên bản quốc tế 

 2.A.13 

2.A.82.0  

2.A.82.1 ID phiên bản (ID) 

Định nghĩa: Được sử dụng để định danh phiên bản HL7. Tham chiếu đến Bảng 

HL7 0104 – ID phiên bản trong chương 2C với các giá trị hợp lệ. 

2.A.82.2 Mã quốc tế (CWE) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định mã quốc gia liên kết quốc tế. Các giá trị 

được sử dụng là các giá trị trong tiêu chuẩn ISO 3166-1:1977.  Bảng tiêu chuẩn ISO 

3166 có 3 hình thức riêng biệt của mã quốc gia: HL7 xác định cụ thể rằng hình thức 3-

ký tự (theo bảng chữ cái abc) được sử dụng dành cho mã quốc gia. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0399 – Mã quốc gia trong chương 2C với các mã 3 ký 

tự như đã định nghĩa bởi bảng ISO 3166. 

2.A.82.3 ID phiên bản quốc tế (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần trường dữ liệu này xác định phiên bản liên kết; nó đặc biệt 

quan trọng khi liên kết quốc tế có nhiều hơn một phiên bản địa phương đơn lẻ kết hợp 

với một phiên bản Mỹ đơn lẻ.  

2.A.83 VR - value range – Khoảng giá trị 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – VR – Khoảng giá trị 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1  6= ST O  First Data Code Value – Giá 

trị mã dữ liệu đầu tiên 

 2.A.75 

2  6= ST O  Last Data Code Value – Giá 

trị mã dữ liệu cuối cùng 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này chứa giá trị biên thấp hơn và giá trị biên cao hơn 

mà cấu thành một khoảng. Một trong hai hoặc cả hai thành phần dữ liệu có thể được 

công bố.  

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 5.10.5.3.11 trường dữ liệu QRD-11 

kể từ phiên bản 2.5 

Các VR khác với kiểu dữ liệu khoảng số học (NR) chỉ trong đó mà các giá trị 

không bị giới hạn với các số. Nếu khoảng không phải định dạng số học, tập hợp phải 
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được sắp xếp theo một vài phương thức trực giác chẳng hạn alpha hoặc trình tự phải 

được định nghĩa trong trường dữ liệu nơi mà kiểu dữ liệu được sử dụng. 

Ví dụ1: 

 |+^+++| 

Ví dụ2: Các màu của cầu vồng 

|violet^red| 

2.A.83.0  

2.A.83.1 Giá trị mã dữ liệu đầu tiên (ST) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể giá trị biên thấp hơn 

2.A.83.2 Giá trị mã dữ liệu cuối cùng(ST) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể giá trị biên cao hơn 

2.A.84  WVI - channel identifier – Định danh kênh 

Chú ý: Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược trong phiên bản 2.7. 

Kiểu dữ liệu chỉ được sử dụng kiểu dữ liệu định nghĩa kênh CD, mà được giữ lại chỉ 

dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.7 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – WVI – Định danh kênh 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1  4= NM R  Channel Number 

Số kênh 

 2.A.47 

2  17# ST O  Channel Name 

Tên kênh 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể số và tên gọi của kênh được ghi lại 

mà ở đó dữ liệu dạng sóng được truyền đi. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 7.14.1.3.1 thành phần dữ liệu OBX-

5.1 trong trường dữ liệu OBX-5 giá trị quan sát (*) là kiểu dữ liệu CD kể từ phiên bản 2..5 

2.A.84.0  

2.A.84.1 Số kênh (NM) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể số của kênh thu được. 

2.A.84.2 Tên gọi kênh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể tên của kênh thu được. 

2.A.85  WVS - waveform source – Nguồn dạng sóng  

Chú ý: Được giữ lại dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.7. 

Kiểu dữ liệu này chỉ được sử dụng trong kiểu dữ liệu định nghĩa kênh CD, mà được giữ 

lại dành cho việc tương thích ngược chỉ trong phiên bản 2.7 
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Bảng thành phần dữ liệu HL7 – WVS – Nguồn dạng sóng  
Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1  8= ST R  Source One Name 

Tên nguồn một 

 2.A.75 

2  8= ST O  Source Two Name 

Tên nguồn hai 

 2.A.75 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này định danh nguồn của dạng sóng liên kết với kênh. 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CM được sử dụng trong mục 7.14.1.4 thành phần dữ liệu OBX-5.2 

tại đó trường dữ liệu OBX-5 giá trị quan sát (*) là kiểu dữ liệu CD kể từ phiên bản 2.5 

2.A.85.0  

2.A.85.1 Tên nguồn Một (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định danh dữ liệu đầu vào đầu tiên đối với 

nguồn dạng sóng. 

2.A.85.2 Tên nguồn Hai (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này định danh dữ liệu đầu vào thứ hai đối với 

nguồn dạng sóng nếu một đầu vào khác được sử dụng. 

2.A.86 XAD - extended address – Địa chỉ mở rộng 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – XAD – Địa chỉ mở rộng 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1   SAD O  Street Address 

Địa chỉ đường phố 

 2.A.67 

2  120# ST O  Other Designation 

Định danh khác 

 2.A.75 

3  50# ST O  City 

Thành phố 

 2.A.75 

4  50# ST O  State or Province 

Bang hoặc Tỉnh 

 2.A.75 

5  12= ST O  Zip or Postal Code 

Mã vùng hoặc mã bưu 

chính 

 2.A.75 

6 3..3  ID O 0399 Country 

Quốc gia 

 2.A.35 

7 1..3  ID C 0190 Address Type 

Kiểu địa chỉ 

 2.A.35 

8  50# ST O  Other Geographic 

Designation 

Định danh địa lý khác 

 2.A.75 

9   CWE O 0289 County/Parish Code 

Mã Hạt/Giáo xứ 

 2.A.36 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

10   CWE O 0288 Census Tract 

Vùng điều tra dân số 

 2.A.36 

11 1..1  ID O 0465 Address Representation 

Code 

Mã trình diễn địa chỉ 

 2.A.35 

12    W  Address Validity Range 

Khoảng giá trị pháp lý địa 

chỉ 

Đã bị loại 

bỏ kể từ 

phiên bản 

2.7 

 

13  8= DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.22 

14  8= DTM O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.22 

15   CWE O 0616 Expiration Reason 

Lý do hết hạn 

 2.A.13 

16 1..1  ID O 0136 Temporary Indicator 

Chỉ báo tạm thời 

 2.A.35 

17 1..1  ID O 0136 Bad Address Indicator 

Chỉ báo địa chỉ lỗi 

 2.A.35 

18 1..1  ID O 0617 Address Usage 

Cách sử dụng địa chỉ 

 2.A.35 

19  199# ST O  Addressee 

Người nhận (thư) 

 2.A.75 

20  199# ST O  Comment 

Ghi chú 

 2.A.75 

21  2= NM O  Preference Order 

Trình tự ưu tiên 

 2.A.47 

22   CWE O 0618 Protection Code 

Mã bảo vệ 

 2.A.13 

23   EI O  Address Identifier 

Định danh địa chỉ 

 2.A.25 

Định nghĩa: Kiểu dữ liệu này xác định cụ thể địa chỉ của một cá nhân, vị trí hoặc 

tổ chức cùng với thông tin kết hợp.  

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu AD kể từ phiên bản 2.3 

Ví dụ về cách sử dụng tại Hoa Kỳ: 

|1000 Hospital Lane^Ste. 123^Ann Arbor ^MI^99999^USA^B^^WA^| 

Điều này sẽ được định dạng dành cho mục đích bưu chính như sau 

 1000 Hospital Lane 

Ste. 123 

Ann Arbor MI 99999 
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Ví dụ về cách sử dụng tại Úc: 

|14th Floor^1000 Hospital Lane^Sidney^QLD^9999|  

Điều này sẽ được định dạng dành cho mục đích bưu chính bằng cách sử dụng các 

quy tắc tương tự giống như ví dụ tại Hoa Kỳ 

14th Floor 

1000 Hospital Lane 

Sidney QLD 9999 

Chú ý quốc tế: Các nước tiêu biểu có phương pháp tiêu chuẩn về việc định dạng địa chỉ. Kiểu 

dữ liệu này không xác định cụ thể các cách sử dụng định dạng, chỉ dành cho các thành phần dữ 

liệu của địa chỉ bưu chính.  

2.A.86.0  

2.A.86.1 Địa chỉ đường phố (SAD) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa số nhà, số căn hộ, tên đường phố, chỉ 

dẫn phố, số hộp P.O và thông tin địa chỉ tương tự. 

2.A.86.2 Định danh khác (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa dòng thứ hai của địa chỉ (nghĩa là, địa 

chỉ khác). Trong cách sử dụng tại Hoa Kỳ, nó xác nhận tính hợp lệ của địa chỉ. Ví dụ: 

Dãy 555 hoặc tầng 4. Trong trường hợp tham chiếu đến một tổ chức, thành phần dữ liệu 

này xác định cụ thể địa chỉ đường phố. 

2.A.86.3 Thành phố (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể thành phố, hoặc quận hoặc vị 

trí nơi mà người nhận (thư) được xác định địa điểm phụ thuộc vào quy ước quốc gia để 

định dạng các địa chỉ dành cho cách sử dụng bưu chính. 

2.A.86.4 Bang hoặc tỉnh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này xác định cụ thể bang hoặc tỉnh nơi mà người 

nhận (thư) được xác định địa điểm. Bang hoặc tỉnh nên được trình bày bởi các mã dịch 

vụ bưu chính chính thống của quốc gia. 

2.A.86.5 Mã vùng hoặc mã bưu chính (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể mã vùng hoặc mã bưu chính 

địa điểm mà người nhận cư trú. Mã vùng hoặc mã bưu chính nên được trình bày bởi các 

mã chính thức của quốc gia đó. Tại Hoa Kỳ, mã vùng được định dạng theo hình thức 

99999[-99999], trong khi mã bưu chính của Canada có định dạng A9A9A9 và mã bưu 

chính của Úc có định dạng 9999. 

2.A.86.6 Quốc gia (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể quốc gia nơi mà người nhận 

cư trú. HL7 quy định cụ thể định dạng 3 ký tự (chữ cái) theo định dạng của tiêu chuẩn 
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ISO 3166 được sử dụng dành cho mã quốc gia. Tham khảo Bảng HL7 0399 – Mã quốc 

gia trong chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

2.A.86.7 Kiểu địa chỉ (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể loại hoặc kiểu của địa chỉ. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0190 – Kiểu địa chỉ với các giá trị hợp lệ. 

XAD.7 có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp có nhiều sự xuất hiện của XAD 

trong một trường dữ liệu. 

2.A.86.8 Định danh địa lý khác (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này quy định cụ thể bất cứ định danh địa lý khác 

liên quan. Nó bao gồm hạt/quận, tiểu vùng, SMSA, v.v 

2.A.86.9 Mã hạt/Giáo xứ (CWE) 

Định nghĩa: Một mã được đại diện cho hạt/thành phố thuộc tỉnh/quận trong đó 

xác định cụ thể địa chỉ cư trú. Bảng do người dùng định nghĩa 0289 – Hạt/Giáo xứ được 

sử dụng giống như định danh HL7 dành cho các giá trị của bảng do người dùng định 

nghĩa đối với thành phần dữ liệu này. Trong trường hợp thành phần dữ liệu này được sử 

dụng để trình diễn hạt (hoặc giáo xứ), thành phần dữ liệu thứ 8 <định danh địa lý khác> 

nên sao chép chính xác (ví dụ, sử dụng <định danh địa lý khác> để trình diễn hạt/quận 

chỉ được cho phép dành cho mục tiêu tương thích ngược và nên được ngăn cản trong 

thành phần dữ liệu này và trong phiên bản HL7 tương lai). 

Các giá trị được phép: các mã được định nghĩa bởi chính phủ. 

2.A.86.10 Vùng điều tra dân số (CWE) 

Định nghĩa: Một đại diện cho vùng điều tra dân số mà trong đó xác định cụ thể 

địa chỉ cư trú. Bảng do người dùng định nghĩa 0288 – Vùng điều tra dân số được sử 

dụng giống như định danh HL7 đối với các giá trị của bảng do người dùng định nghĩa 

cho thành phần dữ liệu này. 

Các giá trị được phép: Các mã được định nghĩa bởi chính phủ. 

2.A.86.11 Mã đại diện địa chỉ (ID)  

Định nghĩa: <kiểu tên/địa chỉ> khác nhau và các đại diện của tên/địa chỉ tương tự 

nên được mô tả làm rõ bởi sự lặp lại của trường dữ liệu này, với các giá trị khác nhau 

của <kiểu tên/địa chỉ> và/hoặc thành phần dữ liệu <đại diện tên/địa chỉ>  

Chú ý: Cũng lưu ý rằng thành phần dữ liệu mới này duy trì việc trình diễn “bảng chữ cái” với 

mỗi sự lặp lại của các trường dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu đó. Ví dụ, mặc dù địa 

chỉ có thể được trình diễn theo một tập ký tự địa lý, thành phần dữ liệu này vẫn còn được trình 

diễn theo một tập ký tự bảng chữ cái. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0465 – Sự trình diễn tên/địa chỉ với các giá trị hợp lệ 

Trong thực tế, thành phần dữ liệu này cung cấp một chỉ số của việc trình bày 

được cung cấp bởi hạng mục dữ liệu. Nó không cần thiết xác định cụ thể các tập ký tự 
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được sử dụng. Do vậy, mỗi sự trình diễn có thể cung cấp một chỉ số của những gì được 

trông đợi, người gửi vẫn tùy ý mã hóa các nội dung bằng cách sử dụng bất kỳ tập ký tự 

mong muốn. Thành phần dữ liệu này chỉ cung cấp những chỉ dẫn dành cho bên tiếp 

nhận, do vậy nó có thể tạo ra lựa chọn về những gì được gửi và những gì có khả năng 

hiển thị. 

2.A.86.12 Khoảng giá trị pháp lý địa chỉ (DR) 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XAD.12 được giữ lại dành cho việc tương thích 

ngược kể từ phiên bản 2.5 và chi tiết đã bị thu hồi và loại bỏ khỏi  tiêu chuẩn kể từ phiên 

bản 2.7. Tham chiếu đến các thành phần dữ liệu 2.A.86.13, “Ngày có hiệu lực (DTM) và 

2.A.86.14, ‘Ngày hết hạn (DTM)> 

2.A.86.13 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, thời điểm mà địa chỉ là hợp lệ và có 

hiệu lực đối với một thực thể ‘chủ sở hữu’. 

2.A.86.14 Ngày hết hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày cuối dùng, nếu được biết, thời điểm mà địa chỉ là hợp lệ và có 

hiệu lực đối với thực thể “chủ sở hữu”. 

2.A.86.15 Lý do hết hạn (CWE) 

Định nghĩa: Xác định cụ thể lý do tại sao địa chỉ được đánh dấu “đã kết thúc”. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0616 – Lý do hết hạn địa chỉ với các 

giá trị hợp lệ. 

2.A.86.16 Chỉ báo tạm thời (ID) 

Định nghĩa: Nếu “Y” cho biết rằng địa chỉ đã được cân nhắc tạm thời. Tham 

chiếu đến Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không 

2.A.86.17 Chỉ báo địa chỉ lỗi (ID) 

Định nghĩa: Nếu “Y”, cho biết rằng không thể thực hiện việc liên lạc với thực thể 

“sở hữu” tại địa chỉ này. Tham chiếu đến Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không. 

2.A.86.18 Cách sử dụng địa chỉ (ID) 

Định nghĩa: Biểu thị này cho biết rõ phương thức dự định để sử dụng địa chỉ. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0617 – Cách sử dụng địa chỉ với giá trị 

hợp lệ. 

2.A.86.19 Người nhận (ST) 

Định nghĩa: Định danh cụ thể tên của người hoặc tổ chức mà nên xuất hiện như 

một phần của địa chỉ. Thành phần dữ liệu này cũng được biết đến giống như “Chăm sóc 

của” hoặc đường “C/O” 

2.A.86.20 Ghi chú (ST) 

Định nghĩa: Thông tin mô tả về cách sử dụng địa chỉ. 
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Ví dụ: “Không bấm chuông” 

2.A.86.21 Trình tự ưu tiên (NM) 

Định nghĩa: Đối với một thực thể có nhiều địa chỉ, thành phần dữ liệu này cho 

biết rõ ‘ưu tiên nhất’ (số nhỏ nhất) đến “ưu tiên sau cùng” (số lớn nhất). 

Nếu thứ tự ưu tiên là duy nhất thông qua toàn bộ cách sử dụng đối với kiểu đưa 

ra, thì nó cho biết rõ việc ưu tiên thông qua toàn bộ các cách sử dụng (ví dụ, thử địa chỉ 

nhà đầu tiên, sau đó đến địa chỉ nơi làm việc của tôi). Ngược lại, trình tự ưu tiên được 

giả định chỉ áp dụng trong một cách sử dụng cụ thể. 

Số thứ tự ưu tiên không cần liên tục (ví dụ, 4 địa chỉ với thứ tự ưu tiên bao gồm 

10, 1,5 và 15 là phù hợp). Các số thứ tự ưu tiên là các số không âm 

2.A.86.22 Mã bảo vệ (CWE) 

Định nghĩa: Định danh một địa chỉ cần xử lý với việc chăm sóc đặc biệt hoặc 

nhạy cảm. 

Tập các mã cụ thể và việc xử lý thích hợp của các địa chỉ sẽ thay đổi bởi thẩm 

quyền và là đối tượng đàm phán tại địa điểm triển khai cụ thể. Ví dụ, địa chỉ của một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế được đánh dấu là ‘không có trong danh sách’ có thể không 

được in trong danh sách địa chỉ nội bộ. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 

0618 – Mã bảo vệ với các giá trị hợp lệ. 

2.A.86.23 Định danh địa chỉ (EI) 

Định nghĩa: Định danh duy nhất đối với địa chỉ 

Thành phần dữ liệu này cho phép một địa chỉ được định danh duy nhất và cho 

phép các liên kết của một địa chỉ riêng biệt cho nhiều người và các bối cảnh. Ví dụ, mỗi 

thành viên của một gia đình sống ở cùng một địa điểm sẽ chia sẻ cùng một địa chỉ, có 

cùng một định danh. Một sự điều chỉnh địa chỉ của một thành viên gia đình có thể được 

tự động lan truyền cho các thành viên khác của gia đình. 

2.A.87 XCN - extended composite ID number and name for persons – Tên và 

Số ID phức hợp mở rộng dành cho các cá nhân 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – XCN – Tên và số ID phức hợp mở rộng dành cho 

các cá nhân  

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1  15= ST C  Person Identifier  

Định danh cá nhân 

 2.A.75 

2   FN C  Family Name 

Tên gia đình (họ) 

 2.A.30 

3  30# ST O  Given Name 

Tên gọi 

 2.A.75 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

4  30# ST O  Second and Further Given 

Names or Initials Thereof 

Các tên gọi thứ hai và khác 

hoặc tên viết tắt 

 2.A.75 

5  20# ST O  Suffix (e.g., JR or III) 

Hậu tố (ví dụ, JR hoặc III) 

 2.A.75 

6  20# ST O  Prefix (e.g., DR) 

Tiền tố (ví dụ DR) 

 2.A.75 

7    W  Degree (e.g., MD) ) 

Bằng cấp (ví dụ, MD) 

Đã được 

rút bỏ kể 

từ phiên 

bản 2.7 

2.A.36 

8   CWE B 0297 Source Table 

Bảng nguồn 

 2.A.36 

9   HD C 0363 Assigning Authority 

Cơ quan/Hệ thống có thẩm 

quyền cấp phát 

 2.A.33 

10 1..5  ID C 0200 Name Type Code 

Mã kiểu tên 

 2.A.35 

11 1..4  ST O  Identifier Check Digit 

Số kiểm tra định danh 

 2.A.75 

12 3..3  ID C 0061 Check Digit Scheme 

Lược đồ số kiểm tra 

 2.A.35 

13 2..5  ID C 0203 Identifier Type Code Code 

Mã kiểu định danh 

 2.A.35 

14   HD O  Assigning Facility 

Cơ sở y tế cấp phát 

 2.A.33 

15 1..1  ID O 0465 Name Representation Code 

Mã đại diện tên 

 2.A.35 

16   CWE O 0448 Name Context 

Bối cảnh tên 

 2.A.13 

17    W  Name Validity Range 

Khoảng pháp lý tên 

withdraw

n as of 

v2.7 

2.A.20 

18 1..1  ID O 0444 Name Assembly Order 

Trình tự cấu thành tên 

 2.A.35 

19  8= DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.22 

20  8= DTM O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.22 

21  199# ST O  Professional Suffix 

Hậu tố nghề nghiệp  

 2.A.75 

22   CWE C  Assigning Jurisdiction 

Thẩm quyền cấp phát 

 2.A.13 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

23   CWE C  Assigning Agency or 

Department 

Cơ quan hoặc Bộ cấp phát 

 2.A.13 

24  4= ST O  Security Check 

Kiểm tra an ninh 

 2.A.74 

25 3..3  ID O 0904 Security Check Scheme 

Lược đồ kiểm tra an ninh 

 2.A.35 

 

Chú ý: Thay thế kiểu dữ liệu CN kể từ phiên bản 2.3 

Kiểu dữ liệu này được sử dụng rộng rãi đang xuất hiện trong các phân đoạn PV1, 

ORC, RXO, RXE, OBR và SCH, cũng như các phân đoạn khác, nơi mà cần để xác định 

cụ thể số ID và tên của một cá nhân. 

Ví dụ không có cơ quan có thẩm quyền cấp phát và không có cơ sở y tế cấp phát: 

|1234567^Everyman^Adam^A^III^DR^PHD^ADT01^^L^4^M11^MR| 

Ví dụ với cơ quan có thẩm quyền cấp phát và cơ sở y tế cấp phát: 

ID nhà cung cấp dịch vụ y tế của bác sĩ. Harold Hippocrates đã được cấp phát bởi 

người quản lý nhà cung cấp dịch vụ y tế và đã được cấp phát lần đầu tiên tại bệnh viện 

sức khỏe tốt (Good Health Hospital) trong hệ thống các bệnh viện và y tế cộng đồng. Vì 

các giá trị của bảng IS (thành phần dữ liệu đầu tiên của HD) đã không được sử dụng đối 

với cơ quan có thẩm quyền cấp phát và cơ sở y tế cấp phát, thành phần dữ liệu thứ 2 và 3 

của kiểu dữ liệu HD được công bố và bị giáng cấp xuống thành phần dữ liệu con như 

sau: 

12188^Hippocrates^Harold^H^IV^Dr^MD^^&Provider Master.Community Health and 

Hospitals&L^L^9^M10^DN^&Good Health Hospital.Community Health and Hospitals&L^A 

Mã số hồ sơ bệnh án của Ludwig van Beethoven đã được cấp phát bởi chỉ mục 

người bệnh chính (Master Patient Index – MPI) và đã được phát hành lần đầu tiên tại 

bệnh viện Fairview trong hệ thống các bệnh viện trường đại học. 

10535^van Beethoven&van^Ludwig^A^III^Dr^PHD^^&MPI.Community Health and 

Hospitals&L^L^3^M10^MR^& Good Health Hospital.Community Health and Hospitals&L^A 

2.A.87.0  

2.A.87.1 Định danh cá nhân (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa định danh các nhân. Thành phần dữ liệu 

XCN.1, trong sự kết hợp với thành phần dữ liệu XCN.9 định danh duy nhất thực thể/cá 

nhân. 

XCN.1 có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp XCN.2 không được gán giá trị. Cả 

hai thành phần dữ liệu có thể cùng được gán giá trị. 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70904
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2.A.87.2 Tên gia đình (họ) (FN)  

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này cho phép toàn bộ đặc tả kỹ thuật họ của một 

cá nhân. Tại nơi thích hợp, nó phân biệt họ riêng của cá nhân với người sống cùng (bạn 

tình) hoặc vợ/chồng của cá nhân, trong các trường hợp tên cá nhân có thể chứa các thành 

phần tên khác. Nó cũng cho phép các bản tin phân biệt tiền tố họ (chẳng hạn như “van” 

hay “de”) từ họ tên gốc. Xem mục 2.A.30, “FN-Tên gia đình”. 

XCN.2 có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp XCN.1 không được gán giá trị. Cả 

hai có thể được gán giá trị. 

2.A.87.3 Tên gọi (ST) 

Định nghĩa: Tên đầu tiên (tên gọi thông thường). 

2.A.87.4 Tên gọi thứ hai và tên gọi khác hoặc tên viết tắt (ST) 

Định nghĩa: Nhiều tên đệm có thể được bao gồm bằng cách phân cách chúng với 

các khoảng trắng. 

2.A.87.5 Hậu tố (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể hậu tố của tên gọi (ví dụ Jr hoặc III) 

2.A.87.6 Tiền tố (ST)  

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể tiền tố của tên gọi (ví dụ Dr). 

2.A.87.7 Bằng cấp 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XCN.7 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ trong  tiêu chuẩn kể từ 2.7. Tham chiếu đến XCN.21 

– Hậu tố nghề nghiệp 

2.A.87.8 Bảng nguồn (CWE) 

Chú ý: Được giữ lại chỉ dành cho việc tương thích ngược kể từ phiên bản 2.7. 

người đọc tham khảo đến XCN.9 được thay thế. 

Bảng do người dùng định nghĩa 0297 – Nguồn ID CN được sử dụng giống như 

định dạng HL7 đối với các giá trị của bảng do người dùng định nghĩa cho thành phần dữ 

liệu này. Được sử dụng để mô tả thành phần dữ liệu đầu tiên. 

2.A.87.9 Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát là định danh duy nhất của 

hệ thống (hoặc tổ chức hoặc cơ quan hoặc Bộ) tạo ra dữ liệu. Bảng do người dùng định 

nghĩa 0363 – Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát được sử dụng giống như định 

danh HL7 đối với bảng do người dùng định nghĩa đối với các giá trị của bảng do người 

dùng định nghĩa dành cho thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu HD, 

<ID tên vùng>. 

Kể từ phiên bản 2.7, Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát có thuộc tính 

điều kiện. Nó có thuộc tính bắt buộc nếu thành phần dữ liệu XCN.1 được gán giá trị và 
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một trong hai thành phần dữ liệu XCN.22 hoặc XCN.23 được gán giá trị. Tất cả 3 thành 

phần dữ liệu có thể được gán giá trị. Không giả định rằng có thể được thực hiện một 

cách an toàn dựa trên vị trí hoặc số thứ tự. Thực tiễn tốt nhất là gửi một OID trong thành 

phần dữ liệu này khi được gán giá trị. 

Độc giả tham chiếu đến thành phần dữ liệu XCN.22 và XCN.23 nếu có một đòi 

hỏi truyền các giá trị với ý nghĩa ngữ nghĩa đối với thẩm quyền cấp phát hoặc Bộ cấp 

phát hoặc cơ quan cấp phát để bổ sung, hoặc thay thế Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền 

cấp phát. Tuy nhiên, toàn bộ 3 thành phần dữ liệu có thể được gán giá trị. Nếu, làm như 

vậy, nó được phát hiện rằng các giá trị trong thành phần dữ liệu XCN.22 và/hoặc XCN.23 

xung đột với thành phần dữ liệu XCN.9, người sử dụng sẽ tìm đến hồ sơ bản tin hoặc 

thỏa thuận thực hiện triển khai khác dành cho một sự tuyên bố có quyền ưu tiên. 

Lưu ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 0300 – 

ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu HD) 

có thể được định nghĩa lại (được đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi ủy 

ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

Thông qua thỏa thuận giữa các bên, người thực hiện có thể tiếp tục sử dụng Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng đối với thành phần dữ liệu con đầu tiên 

2.A.87.10 Mã kiểu tên (ID) 

Định nghĩa: Một mã mô tả kiểu của tên. Tham chiếu đến Bảng HL7 0200  – Kiểu 

tên với các giá trị hợp lệ (xem Mục 2.A.89.7, “Mã kiểu tên”) 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu XCN.10 có thuộc tính điều kiện. Nó có 

thuộc tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu XCN.2 được gán giá trị. 

2.A.87.11 Số kiểm tra định danh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa một số, hoặc nhiều số, duy nhất của 

định danh trong thành phần dữ liệu XCN.1, được tính toán bằng cách áp dụng một thuật 

toán cho toàn bộ hoặc một số của các chữ số có trong số, có thể được sử dụng để kiểm 

tra tính hợp lệ của định danh bao gồm các số không phải là số kiểm tra. 

2.A.87.12 Lược đồ số kiểm tra (ID) 

Định nghĩa: Chứa mã định danh lược đồ số kiểm tra được thực hiện. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0061 – Lược đồ số kiểm tra với các giá trị hợp lệ 

2.A.87.13 Mã kiểu định danh (ID) 

Định nghĩa: Một mã tương ứng với kiểu của định danh. Trong một số trường hợp, 

mã này có thể được sử dụng giống như một thực thể đảm bảo chất lượng cho thành phần 

dữ liệu “Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát”. Tham chiếu đến Bảng HL7 0203 – 

Kiểu Định danh với các giá trị được đề xuất. 

Kể từ phiên bản 2.7, thành phần dữ liệu XCN.13 có thuộc tính điều kiện. Nó có 

thuộc tính bắt buộc trong trường hợp XCN.1 được gán giá trị 
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2.A.87.14 Cơ sở y tế cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Định danh địa điểm hoặc vị trí nơi mà định danh đã được gán lần đầu 

tiên cho bệnh nhân. Thành phần dữ liệu này không phải một phần vốn có của định danh 

nhưng là một phần lịch sử của định danh: Giống như một phần của kiểu dữ liệu này, sự 

tồn tại của nó là một tiện ích đối với các hệ thống truyền thông nhất định. 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 

0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ 

liệu HD) có thể được định nghĩa lại (đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi 

ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

2.A.87.15 Mã đại diện cho tên (ID) 

Định nghĩa: Các <kiểu tên/địa chỉ> khác nhau và sự trình diễn của <tên/địa chỉ> 

tương tự nên được mô tả bằng cách sự lặp lại trường dữ liệu này, với các giá trị khác của 

<Kiểu tên/địa chỉ> và/hoặc thành phần dữ liệu <Đại diện tên/địa chỉ>. 

Chú ý: Thành phần dữ liệu mới này vẫn còn trong sự mô tả “bảng chữ cái” với mỗi lần lặp lại 

của trường dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu này. Nghĩa là, dù tên có thể được biểu 

diễn trong một bộ ký tự chữ viết ghi ý, thành phần dữ liệu này sẽ vẫn được trình bày trong tập 

ký tự chữ cái. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0465 – Mã Đại diện tên/địa chỉ với các giá trị hợp lệ 

Trong thực tế thành phần dữ liệu này cung cấp một dấu hiệu của sự trình diễn đã 

cung cấp bởi hạng mục dữ liệu. Nó không nhất thiết phải xác định cụ thể các tập ký tự 

được sử dụng. Như vậy, dù sự trình diễn có thể cung cấp một dấu hiệu của những gì 

được mong đợi, người gửi vẫn tùy ý mã hóa các nội dung bằng cách sử dụng bất cứ tập 

dữ liệu nào mong muốn. Thành phần dữ liệu này cung cấp những gợi ý cho bên tiếp 

nhận, vì vậy nó có thể tạo ra các lựa chọn đối với những gì đã được gửi đi và những gì 

có khả năng hiển thị. 

2.A.87.16 Bối cảnh tên gọi (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để chỉ rõ bối cảnh trong đó 

một tên gọi đã được sử dụng. Trường hợp sử dụng chính là trong việc chăm sóc sức khỏe 

của Úc: bệnh nhân người bản địa thích dùng các tên gọi khác nhau khi tham gia vào các 

tổ chức chăm sóc y tế khác nhau. Một trường hợp sử dụng khác xuất hiện trong nước 

Mỹ, nơi những người hành nghề y học có thể được cấp phép theo các tên hơi khác nhau 

và các báo cáo về tên chính xác là rất quan trọng dành cho mục đích quản lý. Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0448 – Bối cảnh tên với các giá trị đề xuất. 

2.A.87.17 Khoảng giá trị pháp lý của tên   

Chú ý: Thành phần dữ liệu XCN.17 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết về nó đã bị rút ra cũng như loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. Tham 

chiếu đến XCN.19 Ngày có hiệu lực và XCN.20 Ngày hết hạn thay thế. 
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Thành phần dữ liệu này chứa ngày/thời gian bắt đầu và kết thúc để xác định 

khoảng thời gian mà tên gọi này hợp lệ. 

2.A.87.18 Trình tự cấu thành tên gọi (ID) 

Định nghĩa: Một mã mà trình diễn việc thứ tự hiển thị ưu tiên của các thành phần 

dữ liệu tên gọi của cá nhân này. Tham chiếu đến Bảng HL7 0444 – Trình tự cấu thành 

tên gọi với các giá trị hợp lệ. 

2.A.87.19 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, mà tên gọi cá nhân hợp lệ và có hiệu 

lực 

2.A.87.20 Ngày hết hạn (DTM) 

Định nghĩa: Ngày cuối cùng, nếu được biết, mà tên gọi cá nhân là hợp lệ và có 

hiệu lực. 

2.A.87.21 Hậu tố nghề nghiệp (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể một từ viết tắt, hoặc một chuỗi các 

từ viết tắt, chứng tỏ chất lượng hỗ trợ nghề nghiệp của cá nhân (ví dụ, các giấy phép, 

chứng chỉ, bằng cấp, chứng nhận sát nhập với các tổ chức nghề nghiệp, vv).  Hậu tố 

nghề nghiệp thông thường theo sau tên gia đình (họ) khi tên cá nhân được sử dụng dành 

cho các mục đích hiển thị. Xin lưu ý rằng thành phần dữ liệu này là một chuỗi ký tự 

không được định dạng và được sử dụng chỉ dành cho mục đích hiển thị. Thông tin chi 

tiết về nội dung của hậu tố nghề nghiệp thu được thông qua việc sử dụng các phân đoạn 

thích hợp trong chương 15, “Quản lý nhân sự” 

2.A.87.22 Thẩm quyền cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Tổ chức địa lý – chính trị cấp phát và gán định danh cho thành phần 

dữ liệu thứ 1, XCN.1. 

Tham khảo Mục 2.A.14.9, “Thẩm quyền cấp phát (CWE)” để có thêm thông tin 

chi tiết. 

Kể từ phiên bản 2.7, thẩm quyền cấp phát có thuộc tính điều kiện. Nó có thuộc 

tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu XCN.1 được gán giá trị và thành phần 

dữ liệu XCN.9 và/hoặc XCN.23 không được gán giá trị. Tất cả 3 thành phần dữ liệu có 

thể được gán giá trị. Độc giả tham chiếu đến thành phần dữ liệu XCN.9 trong trường hợp 

cần thiết truyền thông tin này theo OID. 

2.A.87.23 Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (CWE) 

Định nghĩa: Cơ quan hoặc Bộ đã cấp phát định danh trong thành phần dữ liệu thứ 

1, XCN.1. 

Tham khảo mục 2.A.14.10, “Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (CWE)” để có thêm 

thông tin chi tiết. 
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Kể từ phiên bản 2.7, thẩm quyền cấp phát có thuộc tính điều kiện. Nó có thuộc 

tính bắt buộc trong trường hợp thành phần dữ liệu XCN.1 được gán giá trị và thành phần 

dữ liệu XCN.9 và/hoặc XCN.22 không được gán giá trị. Tất cả 3 thành phần dữ liệu có 

thể được gán giá trị. Độc giả tham chiếu đến thành phần dữ liệu XCN.9 trong trường hợp 

cần thiết truyền thông tin này theo OID. 

2.A.87.24 Kiểm tra an ninh (ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để giao tiếp với một mã phiên 

bản có thể được được cấp phát với giá trị được đưa ra trong XCN.1 – Định danh cá 

nhân. 

2.A.87.25 Lược đồ kiểm tra an ninh (ID) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để truyền thông tin được dự 

định để xác nhận, kiểm tra tính chính xác và hợp lệ của định danh được cung cấp hoặc 

người đại diện của định danh. Ví dụ, thành phần dữ liệu này có thể được sử dụng để đảm 

bảo rằng người đại diện của một thẻ tín dụng là một người dùng có quyền sử dụng thẻ 

đó. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0904 – Lược đồ kiểm tra an ninh với các giá trị hợp 

lệ. 

2.A.88 XON - extended composite name and identification number for 

organizations – Mã số định danh và tên phức hợp mở rộng dành cho các tổ chức 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – XON – Mã số định danh và tên phức hợp mở 

rộng dành cho các tổ chức  

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1  50# ST O  Organization Name 

Tên tổ chức 

 2.A.75 

2   CWE O 0204 Organization Name Type 

Code 

Mã kiểu tên tổ chức 

 2.A.36 

3    W  ID Number 

Mã số ID 

Đã bị thu 

hồi kể từ 

phiên bản 

2.7. 

 

4    W  Identifier Check Digit 

Số kiểm tra định danh 

Đã bị thu 

hồi kể từ 

phiên bản 

2.7. 

 

5    W  Check Digit Scheme 

Lược đồ số kiểm tra 

Đã bị thu 

hồi kể từ 

phiên bản 

2.7. 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

6   HD O 0363 Assigning Authority 

Cơ quan/Hệ thống có thẩm 

quyền cấp phát 

 2.A.33 

7 2..5  ID O 0203 Identifier Type Code 

Mã kiểu định danh 

 2.A.35 

8   HD O  Assigning Facility 

Cơ sở y tế cấp phát 

 2.A.33 

9 1..1  ID O 0465 Name Representation Code 

Mã đại diện cho tên 

 2.A.35 

10   ST O  Organization Identifier 

Định danh tổ chức 

 2.A.75 

Kiểu dữ liệu này được sử dụng trong các trường dữ liệu (ví dụ, trường dữ liệu 

PV2-23, NK1-13, PD1-3, OBR-44) để xác định cụ thể tên gọi và mã số ID của một tổ 

chức. 

Ví dụ 1: 

ID của Bệnh viện sức khỏe tốt (Good Health Hospital) đã được cấp phát bởi bệnh 

viện chính của chuỗi bệnh viện và phòng khám sức khỏe cộng đồng và đã được phát 

hành lần đầu tiên tại các văn phòng trung tâm. 

Good Health Hospital^L^716^9^M10^&Hospital Master.Community Health and 

Hospitals&L^XX^&Central Offices.Community Health and Hospitals&L^A. 

Ví dụ2: 

Good Health Hospital có một ID khác đã được cấp phát bởi CMS. Cơ quan có 

thẩm quyền cấp phát, CMS, chỉ các giá trị có trong thành phần dữ liệu HD đầu tiên 

(thành phần dữ liệu thứ 1), một kiểu dữ liệu IS và cơ sở y tế cấp phát không liên quan. 

Thông tin này có thể được truyền đi như sau: 

Good Health Hospital^L^4544^3^M10^CMS^XX^^A 

2.A.88.0 Tên tổ chức (ST) 

Định nghĩa: Tên gọi của tổ chức được xác định 

2.A.88.1 Mã kiểu tên tổ chức (CWE) 

Định nghĩa: Một mã đại diện cho kiểu của tên gọi, ví dụ, tên hợp pháp, tên hiển 

thị. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0204 – Kiểu Tên tổ chức với các 

giá trị đề xuất. 

2.A.88.2 Mã số ID 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XON.3 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và các chi tiết liên quan đã bị thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. 

tham chiếu đến thành phần dữ liệu XON.10 Định danh tổ chức. 
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2.A.88.3 Số kiểm tra định danh (NM) 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XON.4 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và các chi tiết liên quan đã bị thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. 

2.A.88.4 Lược đồ số kiểm tra (ID) 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XON.5 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và các chi tiết liên quan đã bị thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. 

2.A.88.5 Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát là định danh duy nhất của 

hệ thống (hoặc tổ chức hoặc cơ quan hoặc Bộ) tạo ra dữ liệu. Các cơ quan/hệ thống có 

thẩm quyền cấp phát là duy nhất đi xuyên suốt quá trình triển khai HL7. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát với 

các giá trị được gợi ý. 

Lưu ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 0300 – 

ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu HD) 

có thể được định nghĩa lại (được đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi ủy 

ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

Thông qua thỏa thuận giữa các bên, người thực hiện có thể tiếp tục sử dụng Bảng do người 

dùng định nghĩa 0300 – ID tên vùng đối với thành phần dữ liệu con đầu tiên 

2.A.88.6 Mã kiểu định danh (ID) 

Định nghĩa: Một mã tương ứng với kiểu của định danh. Trong một số trường hợp, 

mã này có thể được sử dụng giống như một đối đối tượng đủ khả năng cho thành phần 

dữ liệu “Cơ quan/Hệ thống có thẩm quyền cấp phát”. Tham chiếu đến Bảng HL7 0203 – 

Kiểu định danh với các giá trị được gợi ý. 

2.A.88.7 ID Cơ sở y tế cấp phát (HD) 

Định nghĩa: Định danh địa điểm hoặc vị trí nơi mà định danh đã được gán lần đầu 

tiên cho cá nhân. Thành phần dữ liệu này không phải một phần vốn có của định danh 

nhưng là một phần lịch sử của định danh: Giống như một phần của kiểu dữ liệu này, sự 

tồn tại của nó là một tiện ích đối với các hệ thống truyền thông nhất định. 

Chú ý: Khi kiểu dữ liệu HD được sử dụng trong một phân đoạn đưa ra giống như một thành 

phần dữ liệu của một trường dữ liệu của kiểu dữ liệu khác, Bảng do người dùng định nghĩa 

0300 – ID tên vùng (được tham chiếu bởi thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ 

liệu HD) có thể được định nghĩa lại (đưa ra một tên và số bảng do người dùng định nghĩa) bởi 

ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm cho phân đoạn đó. 

2.A.88.8 Mã đại diện cho tên gọi (ID) 

Định nghĩa: Các <kiểu tên/địa chỉ> khác nhau và sự trình diễn của <tên/địa chỉ> 

tương tự nên được mô tả bằng cách lặp lại trường dữ liệu này, với các giá trị khác của 

<Kiểu tên/địa chỉ> và/hoặc thành phần dữ liệu <Đại diện tên/địa chỉ> 
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Chú ý: Thành phần dữ liệu mới này vẫn còn trong sự mô tả “bảng chữ cái” với mỗi lần lặp lại 

của trường dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu này. Nghĩa là, dù tên có thể được biểu 

diễn trong một bộ ký tự chữ viết ghi ý (viết dưới dạng ký hiệu), thành phần dữ liệu này sẽ vẫn 

được trình bày trong tập ký tự chữ cái. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0465 – Mã đại diện tên/địa chỉ với các giá trị hợp lệ. 

Trong thực tế thành phần dữ liệu này cung cấp một dấu hiệu của sự trình diễn đã 

cung cấp bởi hạng mục dữ liệu. Nó không nhất thiết phải xác định cụ thể các tập ký tự 

được sử dụng. Như vậy, dù sự trình diễn có thể cung cấp một dấu hiệu của những gì 

được mong đợi, người gửi vẫn tùy ý mã hóa các nội dung bằng cách sử dụng bất cứ tập 

dữ liệu nào mong muốn. Thành phần dữ liệu này cung cấp những gợi ý cho bên tiếp 

nhận, vì vậy nó có thể tạo ra các lựa chọn đối với những gì đã được gửi đi và những gì 

có khả năng hiển thị. 

2.A.88.9 Định danh tổ chức(ST) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này chứa chuỗi của các ký tự (mã) định danh duy 

nhất hạng mục đang được tham chiếu đến bởi thành phần dữ liệu XON.1 Tên của tổ 

chức. Thành phần dữ liệu này thay thế cho thành phần dữ liệu XON.3 Mã số ID kể từ 

phiên bản 2.5. 

Chú ý: Số kiểm tra và lược đồ số kiểm tra mã định danh đều có giá trị rỗng trong trường hợp 

định danh của tổ chức là một chuỗi bao gồm các ký tự chữ cái và số. 

2.A.89 XPN - extended person name – Tên cá nhân được mở rộng 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – Tên cá nhân được mở rộng 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1   FN RE  Family Name 

Tên gia đình (Họ) 

 2.A.30 

2  30# ST O  Given Name 

Tên gọi 

 2.A.75 

3  30# ST O  Second and Further Given 

Names or Initials Thereof 

Tên thứ hai và tên khác hoặc 

Tên viết tắt 

 2.A.75 

4  20# ST O  Suffix(e.g., JR or III) 

Hậu tố (ví dụ JR hoặc III) 

 2.A.75 

5  20# ST O  Prefix (e.g., DR)  

Tiền tố (ví dụ, DR) 

 2.A.75 

6    W  Degree (e.g., MD) 

Bằng cấp (ví dụ, MD) 

Đã được 

thu hồi 

kể từ 

phiên 

bản 2.7 

 

7 1..5  ID O 0200 Name Type Code 

Mã kiểu tên 

 2.A.35 
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

8 1..1  ID O 0465 Name Representation Code 

Mã đại diện cho tên gọi 

 2.A.35 

9   CWE O 0448 Name Context 

Bối cảnh tên 

 2.A.13 

10    W  Name Validity Range 

Khoảng hợp lệ dành cho tên 

Đã được 

thu hồi 

kể từ 

phiên 

bản 2.7 

 

11 1..1  ID O 0444 Name Assembly Order 

Trình tự cấu thành tên gọi 

 2.A.35 

12   DTM O  Effective Date 

Ngày có hiệu lực 

 2.A.22 

13   DTM O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.22 

14  199# ST O  Professional Suffix 

Hậu tố nghề nghiệp 

 2.A.75 

15  30# ST O  Called By 

Được gọi bởi 

  

 

Lưu ý: Thay thế kiểu dữ liệu PN kể từ phiên bản 2.3. 

 

Lưu ý sự quốc tế hóa: Trong các quốc gia đang sử dụng các tập ký tự biểu ý (diễn đạt ý tưởng) 

hoặc âm tiết (phát âm), đôi khi nó thực sự cần thiết để gửi đi tên trong một hoặc cả hai định 

dạng này, cũng giống như một định dạng chữ cái. Việc chuyển đổi giữa các tập ký tự khác nhau 

có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một tập ký tự chẳng hạn như JIS X 0202 – ISO 2022 

cung cấp một chuỗi ký tự escape ‘\’ để chuyển đổi giữa các tập ký tự và giữa các đại diện cho 

ký tự byte đơn và ký tự đa byte. Trong trường hợp trường dữ liệu tên gọi có thuộc tính lặp lại, 

việc lặp lại khác nhau của tên gọi có thể được biểu diễn bởi các tập ký tự khác nhau. Thông tin 

chi tiết được trình bày sau đây. (Tham khảo thêm mục 2.9.2, “Các chuỗi escape hỗ trợ nhiều tập 

ký tự dành cho các kiểu dữ liệu PN, XPN, XCN, XON, XAD, FT, ST và TX”). 

HL7 hỗ trợ các tiêu chuẩn sau đối với các ký tự Nhật Bản: 

JIS X 0201 đối với ISO-IR 13 (Katakana Nhật Bản) 

JIS X 0201 đối với ISO-IR 14 (Romaji Nhật Bản) 

JIS X 0208 đối với ISO-IR 87 (Kanji, Hiragana, Katakana Nhật Bản) 

JIS X 0212 đối với ISO-IR 159 (Bổ sung Kanji Nhật Bản) 

HL7 hỗ trợ các tiêu chuẩn sau đây với các ký tự Châu Âu:  

ISO 8859 (1-9) đối với ISO-IR 100, 101, 109, 110, 144, 127, 126, 138 và 148 
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Các tập ký tự được tham chiếu trong HL7 giống như tập ký tự ASCII, 8859/1, 

8859/2, ISO IR14, ISO IR87 và ISO IR159. DICOM sử dụng các mã được quy định 

trong ISO 2375, của định dạng ‘ISO-IR xxx’. HL7 hỗ trợ việc đặt tên này, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi nâng cao khả năng tương tác, liên thông.  

HL7 sử dụng tập cơ bản G0 của phiên bản tham chiếu quốc tế của ISO 646:1990 

(ISO IR-6) giống như vốn ký tự mặc định đối với các chuỗi ký tự. Đây là tập ký tự một 

byte đơn, giống hệt với tập ký tự ASCII.  

Mỗi lần lặp lại của một trường dữ liệu XPN, XON, XCN hoặc XAD được giả 

định cho việc bắt đầu với tập ký tự mặc định. Nếu tập ký tự khác được sử dụng, HL7 đã 

định nghĩa chuỗi escape để sử dụng cho việc thông báo rằng tập ký tự phải đứng ở vị trí 

đầu tiên trong quá trình lặp lại và HL7 đã định nghĩa chuỗi escape để sử dụng cho việc 

bắt đầu tập ký tự mặc định phải đứng ở vị trí cuối cùng của chuỗi lặp lại. Lưu ý rằng, 

một vài bộ ký tự có thể giao thoa lẫn nhau trong một lần lặp lại cho đến lần lặp lại cuối 

cùng với sự trả về bộ ký tự mặc định. 

Một ứng dụng phải quy định cụ thể các tập ký tự mà nó hỗ trợ trong trường dữ 

liệu MSH-18 Các tập ký tự và lược đồ xử lý tập ký tự được hỗ trợ trong trường dữ liệu 

MSH-20 Lược đồ xử lý tập ký tự thay thế. Giả định rằng các ứng dụng gửi đi và tiếp 

nhận đều nhận biết được phương thức ánh xạ các tên gọi của tập ký tự (nghĩa là, ISO-IR 

xxx) với các chuỗi escape. 

Ví dụ, các bản tin tiếng Nhật có việc trộn lẫn các ký tự Tomaji (nghĩa là, các ký tự 

Roman), Katakana (Các từ đại diện cách phát âm tiếng nước ngoài), Hiragana (Các từ 

đại diện cho cách pah1t âm tiếng Nhật) và Kanji (từ tượng hình). Một bản tin như vậy sẽ 

bắt buộc cần có 4 tập ký tự được quy định trong phân đoạn tiêu đề bản tin MSH. 

Tham khảo dành cho tên gọi quốc tế 
 Tham khảo Mô tả 

1. “Sự hiểu biết về quá 

trình xử lý thông tin 

tiếng Nhật” bởi Ken 

Lunde, O’Reilly Press.  

 

2. NEMA PS3.5 – DICOM 

phần 5: Cấu trúc và ngữ 

nghĩa của dữ liệu 

 

3. ANSI X3.4:1986 Tập ký tự ASCII 

4. ISO 646:1990 Xử lý thông tin – ISO tập ký tự mã hóa 7-bit đối 

với thông tin trao đổi 

5. ISO/IEC 2022:1994 Công nghệ thông tin – Cấu trúc mã ký tự và các kỹ 

thuật mở rộng 

6. ISO 2375:1986 Xử lý dữ liệu – Thủ tục đối với đăng ký của các 

chuỗi escape ‘\’ 

7. ISO 6429:1990 Xử lý thông tin – Các chức năng điều khiển đối với 

các tập ký tự mã hóa 7-bit và 8-bit 

8. ISO 8859 (1-9) Xử lý thông tin – Các tập ký tự đồ họa được mã 
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hóa 8-bit đơn – Các phần từ 1-9 

9. ENV 41 503:1990 Sự kết nối các hệ thống thông tin – Vốn ký tự đồ 

họa Châu Âu và việc mã hóa chúng 

10. ENV 41 508:1990 Sự kết nối các hệ thống thông tin – Vốn ký tự đồ 

họa phía Đông Châu Âu và việc mã hóa chúng 

11. JIS X 0201-1976 Mã dành cho việc trao đổi thông tin 

12. JIS X 0212-1990 Mã của tập ký tự đồ họa Nhật Bản bổ sung dành 

cho việc trao đổi thông tin 

13. JIS X 0208-1990 Mã của tập ký tự đồ họa Nhật Bản dành cho việc 

trao đổi thông tin 

14. RFC 1468  Mã hóa ký tự Nhật Bản dành cho các bản tin 

Internet 

Các kho ký tự được hỗ trợ bởi DICOM được định nghĩa trong phần 5, Mục 6.1. 

Tiêu chuẩn DICOM được cung cấp miễn phí trên Internet tại trang thông tin điện tử 

http://medical.nema.org/. 

Các ví dụ của các tên đòi hỏi chỉ một sự nhắc lại của trường dữ liệu nơi mà 

XPN được áp dụng 

Ví dụ 1: Adam A. Everyman III PhD 

|Everyman^Adam^A^III^DR^^L^^^^^^^PHD| 

Ví dụ 2: Ludwig van Beethoven 

|Beethoven&van^Ludwig^^^^^L| 

Ví dụ 3: Hermann Egon Mayer zur alten Schildesche 

|Mayer^Hermann^Egon^zur alten Schildesche| 

Ví dụ 4: Sister Margot 

|^Margot^^^Sister^^C| 

Ví dụ 5: Bác sĩ Harold Henry Hippocrates AO. MBBS. ASCTS. Một bác sĩ nắm 

giữ tiền công của bác sỹ, một bằng học thuật và một bản chứng chận. Các hậu tố nghề 

nghiệp được hiển thị theo định dạng ghép nối với nhau. (AO=Yêu cầu của Úc (Thù lao), 

MBBS = Cử nhân Y khoa và Cử nhân giải phẫu, ASCTS = Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật 

tim lồng ngực Úc)  

|Hippocrates^Harold^Henry^^^^L^^^^^^^AO.MBBS.ASCTS| 

Ví dụ 6: Nancy N. Nightingale, RN, PHN, BSN, MSN. Một y tá được đăng ký là 

Y tá sức khỏe cộng đồng với 2 bằng trình độ học vấn, BSN and MSN. 

|Nightingale^Nancy^N^^^^^^^^^^^RN, PHN, BSN, MSN| 

Ví dụ 7: H.Horrace Helper Jr., RN, CNP. Một y tá được đặng ký là người được 

chứng nhận hành nghề y tá. 

|Helper^H^Horrace^Jr^^^^^^^^^^ RN, CNP| 

http://medical.nema.org/
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Ví dụ 8: Mevrouw Irma Jongeneel de Haas. Một cá nhân có tên khai sinh 

(geboortenaam) là de Haas và tên của người sống cùng (bạn tình) là Jongeneel. 

| Jongeneel-de Haas&de&Haas&&Jongeneel^Irma^^^Mevrouw^^L | 

Các ví dụ của các tên đòi hỏi nhiều hơn một sự lặp lại của trường dữ liệu nơi 

mà XPN được áp dụng: 

Ví dụ 9: Herr Prof. Dr. med. Joachim W. Dudeck 

|Dudeck^Joachim^W.^^Dr.med.^^L^^^^^^^ MD ~Dudeck^J.W.^^^Herr Prof.Dr.^^D| 

Ví dụ 10: Tiến sĩ Herr. Otto Graf Lambsdorff mdB a.D. Theo luật pháp của Đức 

“Adelstitel” là “Công tước” hoặc “Nam tước” thuộc về tên gia đình (họ) và do đó phải 

mã hóa trường dữ liệu tên gia đình (họ) được phân cách bởi khoảng trống 

|Graf Lambsdorff&Graf&Lambsdorff^Otto^^^Dr.^^L~Graf Lambsdorff&Graf&Lambsdorff^Otto^^mdB 

a.D.^Herr Dr.^^D| 

Ví dụ 11: Walter Kemper genannt (được đặt tên) Mölleken 

|Kemper^Walter^^^^^L~Mölleken^Walter^^^^^A| 

Ví dụ 12: Herr Dr. med. Dr. h.c. Egon Maier 

|Maier^Egon^^^Dr.med. Dr.h.c.^^L^^^^^^^MD~Maier^Egon^^^Herr Dr.med. 

Dr.h.c^^D| 

Ví dụ 13: Herr Dipl.Ing. Egon Maier 

|Maier^Egon^^^^^L^^^^^^^ DIPL~Maier^Egon^^^Herr Dipl.Ing.^^D| 

Ví dụ 14: Frau Gerda Müller geb. Maier, verheiratet seit 16.2.2000 

|Müller^Gerda^^^Frau^^L^^^^^20000216~Maier^Gerda^^^Frau^^M| 

Ví dụ 15: Tổng thống Adam A Everyman III, giữa vị trí tổng thống từ 1997 cho 

đến 2001, aka Sonny Everyman 

|Everyman^Adam^A.^III^President^^L~^^^^Mr. 

President^^D^^^^^19970816^20010320~Everyman^Sonny^^^^^A| 

Ví dụ 16: Michio Kimura 

Đây là ví dụ không sử dụng chức danh và bằng cấp, nhưng hiển thị sự lặp lại của 

tên này với các mục đích khác. Sự lặp lại đầu tiên là tên pháp lý theo ký tự Kanji; sự lặp 

lại thứ hai theo ký tự Katakana, sự lặp lại thứ ba theo bảng chữ cái 

 

2.A.89.0  

2.A.89.1 Tên gia đình (họ) (FN)  

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này cho phép toàn bộ đặc tả kỹ thuật họ của một 

cá nhân. Tại nơi thích hợp, nó phân biệt họ riêng của cá nhân với người sống cùng (bạn 

tình) hoặc vợ/chồng của cá nhân, trong các trường hợp tên cá nhân có thể chứa các thành 
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phần tên khác. Nó cũng cho phép các bản tin phân biệt tiền tố họ (chẳng hạn như “van” 

hay “de”) từ họ tên gốc. Tham khảo mục 2.A.30, “FN-Tên gia đình”. 

XPN.1 sẽ không có giá trị trong trường hợp XPN.7 được gán giá trị MSK. Nó CÓ 

THỂ không có giá trị trong trường hợp XPN.7 có giá trị là NAV. 

Lưu ý cách sử dụng: Nếu tên của một cá nhân chỉ có một thành phần dữ liệu, tên 

gọi đó sẽ được gửi đi trong thành phần dữ liệu XPN.1 Tên gia đình (họ). Điều này phổ 

biến trong thực tế ở một vài quốc gia chẳng hạn như Indonesia. Lưu ý này không giải 

quyết cho trường hợp nơi mà chỉ có một phần của một tên cá nhân bao gồm nhiều phần 

được biết đến (nghĩa là, chỉ biết đến “John” của “John Doe”). 

2.A.89.2 Tên gọi (ST) 

Định nghĩa: Tên đầu tiên (tên gọi) 

2.A.89.3 Các tên thứ hai và tên khác hoặc tên viết tắt 

Định nghĩa: Nhiều tên đệm có thể được chứa trong thành phần dữ liệu này bằng 

cách ngăn cách chúng với các khoảng trắng 

2.A.89.4 Hậu tố (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể hậu tố của tên gọi (ví dụ Jr hoặc III) 

2.A.89.5 Tiền tố (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thề tiền tố của tên gọi (ví dụ Dr) 

2.A.89.6 Bằng cấp 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XPN-6 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết đã được rút bỏ và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. Tham khảo 

thành phần dữ liệu XPN.14 – Hậu tố nghề nghiệp 

2.A.89.7 Mã kiểu tên (ID)  

Định nghĩa: Một mã mà đại diện cho kiểu của tên. Tham chiếu đến Bảng HL7 

0200 – Kiểu tên gọi với các giá trị hợp lệ. 

Chú ý: Nội dung của tên hợp pháp là quy định của quốc gia. Tại Hoa Kỳ, tên hợp pháp là tên 

tương tự giống như tên kết hôn hiện tại.  

2.A.89.8 Mã đại diện tên gọi (ID) 

Định nghĩa: Các <kiểu tên/địa chỉ> khác nhau và các đại diện của <tên/địa chỉ> 

tương tự nên được mô tả bằng cách lặp lại trường dữ liệu này, với các giá trị khác của 

<Kiểu tên/địa chỉ> và/hoặc thành phần dữ liệu <Đại diện tên/địa chỉ> 

Chú ý: Thành phần dữ liệu mới này vẫn còn trong sự mô tả “bảng chữ cái” với mỗi lần lặp lại 

của trường dữ liệu bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu này. Nghĩa là, dù tên có thể được biểu 

diễn trong một bộ ký tự chữ viết ghi ý (biểu thị ý nghĩa), thành phần dữ liệu này sẽ vẫn được 

trình bày trong tập ký tự chữ cái. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0465 – Đại diện Tên/địa chỉ với các giá trị hợp lệ 
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Trong thực tế thành phần dữ liệu này cung cấp một dấu hiệu của đại diện được 

cung cấp bởi hạng mục dữ liệu. Nó không nhất thiết phải xác định cụ thể các tập ký tự 

được sử dụng. Như vậy, dù sự trình diễn có thể cung cấp một dấu hiệu của những gì 

được mong đợi, người gửi vẫn tùy ý mã hóa các nội dung bằng cách sử dụng bất cứ tập 

dữ liệu nào mong muốn. Thành phần dữ liệu này cung cấp những gợi ý cho bên tiếp 

nhận, vì vậy nó có thể tạo ra các lựa chọn đối với những gì đã được gửi đi và những gì 

có khả năng hiển thị. 

2.A.89.9 Bối cảnh tên (CWE) 

Định nghĩa: Thành phần dữ liệu này được sử dụng để chỉ rõ bối cảnh trong đó 

một tên gọi đã được sử dụng. Trường hợp sử dụng chính là trong việc chăm sóc sức khỏe 

của Úc: Bệnh nhân người bản địa thích dùng các tên gọi khác nhau khi tham gia vào các 

tổ chức chăm sóc y tế khác nhau. Một trường hợp sử dụng khác xuất hiện trong nước 

Mỹ, nơi những người hành nghề y học có thể được cấp phép theo các tên hơi khác nhau 

và các báo cáo về tên chính xác là rất quan trọng dành cho mục đích quản lý. Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0448 – Bối cảnh tên với các giá trị đề xuất. 

2.A.89.10 Khoảng giá trị pháp lý của tên 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XPN.10 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.5 

và chi tiết về nó đã bị rút ra cũng như bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.7. 

Tham chiếu đến các thành phần dữ liệu tại mục 2.A.89.12, “Ngày hiệu lực (DTM)” và 

2.A.89.13 , “Ngày hết hạn (DTM)”. 

2.A.89.11 Trình tự cấu thành tên gọi (ID) 

Định nghĩa: Một mã mà đại diện cho thứ tự hiển thị ưu tiên của các thành phần dữ 

liệu tên gọi của cá nhân này. Tham chiếu đến Bảng HL7 0444 – Trình tự cấu thành tên 

gọi với các giá trị hợp lệ. 

2.A.89.12 Ngày có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, mà tên gọi cá nhân hợp lệ và có hiệu 

lực 

2.A.89.13 Ngày hết hạn (DTM) 

Định nghĩa: Ngày cuối cùng, nếu được biết, mà tên gọi cá nhân là hợp lệ và có 

hiệu lực. 

2.A.89.14 Hậu tố nghề nghiệp (ST) 

Định nghĩa: Được sử dụng để xác định cụ thể một từ viết tắt, hoặc một chuỗi các 

từ viết tắt, chứng tỏ chất lượng hỗ trợ nghề nghiệp của cá nhân (ví dụ, các giấy phép, 

chứng chỉ, bằng cấp, chứng nhận sát nhập với các tổ chức nghề nghiệp, vv).  Hậu tố 

nghề nghiệp thông thường theo sau tên gia đình (họ) khi tên cá nhân được sử dụng dành 

cho các mục đích hiển thị. Xin lưu ý rằng thành phần dữ liệu này là một chuỗi ký tự 

không được định dạng và được sử dụng chỉ dành cho mục đích hiển thị. Thông tin chi 

tiết về nội dung của hậu tố nghề nghiệp thu được thông qua việc sử dụng các phân đoạn 

thích hợp trong chương 15, “Quản lý nhân sự” 
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2.A.89.15 Được gọi bằng (ST) 

Định nghĩa: Một tên gọi “được gọi bằng” là tên mà được ưu tiên (ưa thích) trong 

trường hợp một cá nhân được gắn một tên gọi khác trực tiếp, đôi khi được biết đến như 

biệt danh. 

Lưu ý: thành phần dữ liệu “được gọi bằng” chứa một tên gọi có thể được phân 

nhóm theo dạng biệt danh bằng cách sử dụng các kiểu sử dụng tên gọi trong Bảng HL7 

0200 – Kiểu tên gọi. Việc sử dụng của nó đã được đặt chỗ dành riêng cho các thực thể 

mà trong đó biệt danh là một phần tên gọi đơn được cung cấp bổ sung cho một tên gọi 

có một vài kiểu khác, chẳng hạn như tính pháp lý. Nó được hiểu rằng tên gọi “được gọi 

bằng” không là một phần của tên gọi đầy đủ. Ở những nơi mà biệt danh có nhiều thành 

phần, có khả năng bao gồm một tên gia đình (họ), một kiểu dữ liệu XPN với một loại 

biệt danh nên thay thế được sử dụng. 

Ví dụ: 

 James Robert Smith được gọi bằng Jim Bob 

 James Robert Smith được gọi bằng JR 

 Peter Richard Smith được gọi bằng Richard 

 Mary Margaret Elizabeth được gọi bằng Meg 

2.A.90 XTN - extended telecommunication number – số viễn thông được mở 

rộng 

Bảng thành phần dữ liệu HL7 – XTN – Số viễn thông được mở rộng 

Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

1    W  Telephone Number 

Số điện thoại 

 2.A.75 

2 3..3  ID O 0201 Telecommunication Use Code 

Mã sử dụng viễn thông 

 2.A.35 

3 2..8  ID R 0202 Telecommunication 

Equipment Type 

Kiểu thiết bị viễn thông 

 2.A.35 

4  199= ST C  Communication Address 

Địa chỉ liên lạc 

 2.A.75 

5  3= SNM O  Country Code 

Mã quốc gia 

 2.A.47 

6  3= SNM O  Area/City Code 

Mã khu vực/Thành phố 

 2.A.47 

7  9= SNM C  Local Number 

Mã số địa phương 

 2.A.47 

8  5= SNM C  Extension 

Số mở rộng 

 2.A.47 

9  199# ST O  Any Text 

Văn bản bất kỳ 

 2.A.75 

file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70201
file:///G:/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70202
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Số 

TT 

Độ dài Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Bảng 

mã 

Tên thành phần dữ liệu Ghi chú Mục tham 

khảo 

10  4= ST O  Extension Prefix 

Tiền tố số mở rộng 

 2.A.75 

11  6= ST O  Speed Dial Code 

Mã quay số nhanh 

 2.A.75 

12  199# ST C  Unformatted Telephone 

number 

Số điện thoại không định dạng 

 2.A.75 

13   DTM O  Effective Start Date 

Ngày bắt đầu có hiệu lực 

 2.A.22 

14   DTM O  Expiration Date 

Ngày hết hạn 

 2.A.22 

15   CWE O 0868 Expiration Reason 

Lý do hết hạn 

 2.A.13 

16   CWE O 0618 Protection Code 

Mã bảo vệ 

 2.A.13 

17   EI O  Shared Telecommunication 

Identifier 

Định danh viễn thông chia sẻ 

 2.A.25 

18  2= NM O  Preference Order 

Thứ tự ưu tiên 

 2.A.47 

Ví dụ 1: Một số fax nơi làm việc 

^WPN^FX^^^734^6777777 

Ví dụ 2: Số điện thoại với số mở rộng 

^WPN^PH^^^734^6777777^1 

Số điện thoại với mã nội bộ. Trong ví dụ này, giả sử rằng hệ thống điện thoại của 

một tập đoàn hỗ trợ một số điện thoại bên ngoài đầy đủ (mã vùng và số điện thoại). Nó 

cùng hỗ trợ các tiêu chuẩn quay số nội bộ cấp phát một mã cho mỗi cơ sở/phòng/ban/bộ 

phận và số mở rộng cho mỗi điện thoại (mà là 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại bên 

ngoài, theo quy ước). 

Như vậy, nếu cơ sở ở Los Angeles được gán mã 333 và nếu số điện thoại “bên 

ngoài” tại văn phòng LA (626) 555-1234, các thành phần sẽ bao gồm: 

Thành phần Giá trị 

Mã vùng/thành phố 626 

Số điện thoại 555-1234 

Số mở rộng 1234 

Tiền tố mở rộng 333 

Trường dữ liệu sẽ được truyền đi như sau: 

^WPN^PH^^^626^5551234^1234^333 

Ví dụ 3: Quay số nhanh. Trong ví dụ này, giả sử hệ thống điện thoại của tập đoàn 

hỗ trợ các số quay nhanh. Ví dụ, giả sử rằng một tập đoàn có một hợp đồng với một cơ 
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quan du lịch, có số bên ngoài là 1-610-555-1234. Vì thường xuyên gọi đi, công ty gán 

một mã nhanh: #6098. Thành phần sẽ bao gồm: 

Thành phần Giá trị 

Mã vùng/thành phố 610 

Số điện thoại 555-1234 

Quay số nhanh #6098 

Trường dữ liệu sẽ được gửi đi như sau: 

^WPN^PH^^^610^5551234^^^#6098 

Ví dụ 4: Địa chỉ email tại nhà. Trong ví dụ này, giả sử rằng cá nhân có một địa chỉ 

email tại nhà chẳng hạn như someone@somewhere.com. Các thành phần sẽ bao gồm: 

Thành phần Giá trị 

Mã sử dụng viễn thông PRN 

Kiểu thiết bị viễn thông  Internet 

Địa chỉ liên lạc someone@somewhere.com 

Trường dữ liệu sẽ được truyền đi như sau: 

^PRN^Internet^someone@somewhere.com 

Ví dụ 5 : Địa chỉ email tại nơi làm việc. Trong ví dụ này, giải sử rằng cá nhân có 

một địa chỉ email tại nơi làm việc chẳng hạn như someone@somewhere.com. Các thành 

phần sẽ bao gồm: 

Thành phần Giá trị 

Mã sử dụng viễn thông WPN 

Kiểu thiết bị viễn thông  Internet 

Địa chỉ liên lạc someone@somewhere.com 

Trường dữ liệu sẽ được truyền đi như sau: 

^WPN^Internet^someone@somewhere.com 

2.A.90.0  

2.A.90.1 Số điện thoại 

Chú ý: Thành phần dữ liệu XTN-1 đã không được tán đồng kể từ phiên bản 2.3 

và chi tiết đã được thu hồi và bị loại bỏ khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.6 

2.A.90.2 Mã sử dụng viễn thông (ID)  

Định nghĩa: Một mã đại diện cho việc sử dụng cụ thể của một số điện thoại. 

Tham khảo Bảng HL7 0201 – Mã sử dụng viễn thông với các giá trị hợp lệ. Thành phần 

dữ liệu này cùng với thành phần dữ liệu XTN.3 mô tả bản chất của dữ liệu liên lạc viễn 

thông theo sau. Thực tế triển khai tốt nhất đòi hỏi việc công bố của thành phần dữ liệu 

XTN.2 trong trường hợp thành phần dữ liệu XTN.4 hoặc XTN.7 được gán giá trị. 

2.A.90.3 Kiểu thiết bị viễn thông (ID) 

Định nghĩa: Một mã đại diện cho kiểu thiết bị liên lạc viễn thông. Tham khảo 

Bảng HL7 0202 – Kiểu thiết bị liên lạc viễn thông với các giá trị hợp lệ. Thành phần dữ 
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liệu này cùng với thành phần dữ liệu XTN.2 mô tả bản chất tự nhiên của dữ liệu liên lạc 

viễn thông theo sau và cần được diễn giải một cách chính xác 

2.A.90.4 Địa chỉ liên lạc (ST) 

Thành phần dữ liệu này là bắt buộc nếu và chỉ được cho phép nếu thành phần dữ liệu XTN.7 

hoặc XTN.12 không được gán giá trị. Lưu ý: Nếu bất kỳ ký tự ngăn cách HL7 nào xuất hiện 

trong thành phần dữ liệu địa chỉ liên lạc, chẳng hạn như @, chuỗi ký tự escape ‘\’ HL7 thích 

hợp SẼ được sử dụng trong trường hợp mã hóa một địa chỉ Internet (tham khảo chương 2, 

“Điều khiển”, mục 2.7.1, “Các mã được định dạng”). 

2.A.90.5 Mã quốc gia(SNM) 

Định nghĩa: Mã theo định dạng số học được cấp phát bởi Liên minh Viễn thông 

Quốc tế trong tiêu chuẩn E.164 để tiếp cận các dịch vụ điện thoại trong quốc gia khác. 

Ví dụ, “+1” là mã quốc gia dành cho Hoa Kỳ, “+49” là mã quốc gia dành cho Đức. 

2.A.90.6 Mã vùng/thành phố (SNM) 

Định nghĩa: Mã theo định dạng số học để tiếp cận các dịch vụ điện thoại của một 

vùng/thành phố khác trong một quốc gia. Theo lịch sử, số này không cần thiết phải được 

quay số gọi nếu người gọi điện thoại đang ở trong cùng một vùng/thành phố với số điện 

thoại của đối tác được gọi đến. 

Việc sử dụng và kích thước của mã vùng/thành phố là theo quy định của quốc gia: 

Một vài quốc gia không sử dụng các mã vùng/thành phố, hoặc việc sử dụng của các mã 

vùng/thành phố có thể bị bắt buộc khi quay số, hoặc các mã vùng/thành phố có thể được 

sử dụng cho một nhóm các số điện thoại dựa trên các tiêu chí khác thay vì theo địa điểm 

địa lý, chẳng hạn như các mã vùng/thành phố của điện thoại di động, hoặc các số gọi để 

tra cứu thông tin miễn phí (ví dụ, số 800). 

Hầu hết các quốc gia có một tiền tố dành cho các mã vùng/thành phố mà chỉ dành 

cho việc quay số nếu nó không sử dụng mã quốc gia. Tiền tố này (hầu hết là “0”, đôi khi 

là “9”) nên được bỏ qua với nội dung của trường dữ liệu này. Nếu tiền tố dành cho 

vùng/thành phố cũng có thuộc tính bắt buộc và nếu nó sử dụng mã quốc gia (ví dụ, tại 

Italy) thì trường dữ liệu này cũng nên chứa tiền tố. 

2.A.90.7 Số địa phương (SNM) 

Định nghĩa: Mã theo định dạng số học được sử dụng để liên lạc với đối tượng 

được gọi đến, các mã duy nhất của quốc gia và vùng/thành phố. Số địa phương có thuộc 

tính bắt buộc và chỉ được cho phép nếu, thành phần dữ liệu XTN.4 và thành phần dữ liệu 

XTN.12 không được gán giá trị. 

Kích thước của số địa phương do quốc gia quy định. 

Lưu ý rằng số địa phương không bao gồm các mã theo định dạng số học mà được 

quay số để thiết lập một kết nối. Các ví dụ bao gồm các hệ thống điện thoại (tự động 

hóa) của tổ chức cho phép những người gọi bên ngoài quay vào các mã số học bổ sung. 

Các mã số học bổ sung này nên được quy định dưới dạng số mở rộng. 
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2.A.90.8 Số mở rộng (SNM) 

Định nghĩa: Mã số học để liên lạc với đối tượng được gọi đến trong một tổ chức, 

ví dụ, số được sử dụng nếu cả hai người gọi và đối tác được gọi đến đang ở trong cùng 

một tổ chức. Số mở rộng thông thường có cùng một vài số lượng chữ số cuối cùng của 

số địa phương (số nội bộ). Việc sử dụng các số mở rộng theo quy định cụ thể của quốc 

gia và địa điểm triển khai và có thể tùy thuộc vào loại hệ thống điện thoại (PBX) được 

sử dụng bởi tổ chức. 

2.A.90.9 Văn bản bất kỳ (ST) 

Định nghĩa: Chứa các ghi chú cùng tương ứng với số điện thoại 

Ví dụ: |^^^^^^^^Do not use after 5PM| 

2.A.90.10 Tiền tố số mở rộng (ST) 

Định nghĩa: Các ký tự được thiết lập trong mạng hệ thống điện thoại nội bộ của 

một công ty được sử dụng dưới dạng tiền tố dành cho thành phần dữ liệu số mở rộng đối 

với việc quay số nội bộ. Lưu ý rằng, việc sử dụng tiền tố số mở rộng đòi hỏi thành phần 

dữ liệu số mở rộng được gán giá trị và các số đó cùng với các ký tự đặc biệt (ví dụ, *, #) 

có thể được sử dụng. 

2.A.90.11 Mã quay số nhanh (ST) 

Định nghĩa: Các ký tự được thiết lập trong hệ thống điện thoại nội bộ của một 

công ty được sử dụng thay thế cho một số điện thoại (bên ngoài) nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc gọi đi bởi vì chiều dài của nó sẽ ngắn hơn chiều dài của số điện thoại 

gọi đi. Lưu ý rằng các số cùng với các ký tự đặc biệt (ví dụ, *, #) có thể được sử dụng. 

2.A.90.12 Số điện thoại không được định dạng (ST) 

Định nghĩa: Một biểu thức của số điện thoại định dạng theo một chuỗi ký tự 

không thể được kiểm tra, phân tích tính hợp lệ. Số điện thoại không được định dạng có 

thuộc tính bắt buộc khi, chỉ khi được cho phép nếu, thành phần dữ liệu XTN.4 và thành 

phần dữ liệu XTN.7 không được gán giá trị. 

Số điện thoại đã được nhập vào dưới dạng văn bản tùy ý và hệ thống gửi không 

biết phương pháp để phân tích và kiểm tra nó. 

Ví dụ: |^^^^^^^^^^^1-800-Dentist| 

2.A.90.13 Ngày bắt đầu có hiệu lực (DTM) 

Định nghĩa: Ngày đầu tiên, nếu được biết, mà số điện thoại là hợp lệ và có hiệu 

lực 

2.A.90.14 Ngày hết hạn (DTM) 

Định nghĩa: Ngày cuối cùng, nếu được biết, mà số điện thoại hợp lệ và có hiệu 

lực 
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2.A.90.15 Lý do hết hạn (CWE) 

Định nghĩa: Cho biết rõ lý do tại sao số điện thoại liên lạc/địa chỉ email đã được 

đánh dấu là “đã kết thúc”. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0868 – Lý do 

hết hạn liên lạc viễn thông với các giá trị hợp lệ 

2.A.90.16 Mã bảo vệ (CWE) 

Định nghĩa: Cho biết rõ thông tin này được cân nhắc nhạy cảm hoặc nên được 

bảo vệ theo một vài phương pháp. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0618 

– Mã bảo vệ với các giá trị được đề xuất. 

Tập quy định các mã và phương pháp xử lý thích hợp của các địa chỉ liên lạc viễn 

thông sẽ thay đổi bởi thẩm quyền và phụ thuộc vào việc đàm phán tại địa điểm triển khai 

cụ thể. Ví dụ, địa chỉ của một nhà cung cấp được đánh dấu là “không có trong danh 

sách/không được liệt kê” có thể không được in ấn trong danh sách địa chỉ nội bộ. 

2.A.90.17 Định danh viễn thông được chia sẻ (EI) 

Định nghĩa: Định danh duy nhất dành cho số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử 

(e-mail). 

Thành phần dữ liệu này cho phép một số điện thoại được định danh duy nhất và 

kích hoạt liên kết của một số điện thoại đơn với nhiều cá nhân và bối cảnh. Ví dụ, mỗi 

một thành viên của một gia đình sống cùng với nhau tại một địa điểm sẽ chia sẻ cùng số 

điện thoại, có cùng một định danh. Việc hiệu chỉnh số điện thoại của một thành viên 

trong gia đình có thể được công bố tự động cho các thành viên khác của gia đình. 

HL7 không chịu trách nhiệm đối với các quy tắc xử lý thành phần dữ liệu này. 

2.A.90.18 Thứ tự ưu tiên (NM) 

Định nghĩa: Đối với một thực thể có nhiều địa chỉ liên lạc viễn thông, thành phần 

dữ liệu này cho biết rõ “ưu tiên cao nhất” (số nhỏ nhất) đến “ưu tiên thấp nhất” (số cao 

nhất). 

Nếu trình tự ưu tiên là duy nhất thông qua tất cả các cách sử dụng của kiểu đã 

cho, thì nó cho biết rõ mức độ ưu tiên thông qua tất cả các cách sử dụng, (ví dụ, đầu tiên 

thử số điện thoại nhà của tôi, sau đó đến số điện thoại nơi làm việc). Nếu trình tự ưu tiên 

là duy nhất thông qua tất cả các phương thức và kiểu sử dụng, thì nó cho biết mức độ ưu 

tiên thông qua tất cả các kiểu của các địa chỉ liên lạc viễn thông. (Ví dụ, đầu tiên thử số 

điện thoại nhà của tôi, nếu không hoạt động, sử dụng số máy nhắn tin của tôi) Ngược lại, 

trình tự ưu tiên được giả định rằng chỉ áp dụng trong một kiểu và cách sử dụng cụ thể.  

Các số trình tự ưu tiên không nhất thiết phải có thứ tự (nghĩa là, ba số theo trình 

tự ưu tiên 0, 5 và 15 đều hợp lệ). Các số trình tự ưu tiên phải là số không âm. 
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