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2.B SỰ THỐNG NHẤT/SỰ PHÙ HỢP/SỰ HỢP CHUẨN 

Những phần trước trong chương này định nghĩa các quy tắc và quy ước cho việc 

xây dựng và giao tiếp một bản tin bao gồm các bộ phận của một cấu trúc bản tin. Các bản 

tin tuân theo những quy tắc của một phiên bản tiêu chuẩn cụ thể tuân thủ phiên bản tiêu 

chuẩn đó. 

Việc tuân thủ tiêu chuẩn HL7 không thể được xác định và đo lường theo một cách 

có ý nghĩa trong lịch sử. Để bù đắp cho thiếu sót này, các nhà cung cấp và các bên liên 

quan đã sử dụng nhiều phương pháp xác định các điều kiện biên như tùy chọn và số 

lượng. Thông thường, các đặc tả kỹ thuật đã cung cấp ít hướng dẫn đối với những ràng 

buộc ít gặp đã được trình bày trong tiêu chuẩn HL7. 

Phần này trình bày phương pháp xây dựng đặc tả kỹ thuật rõ ràng của một sự tương 

tác được gọi là hồ sơ bản tin. Các bản tin tham gia vào các ràng buộc của một hồ sơ bản 

tin được gọi là có tính phù hợp đối với hồ sơ. Để đo lường được mức độ phù hợp, hồ sơ 

bản tin phải quy định những loại thông tin sau đây: 

 Dữ liệu nào sẽ gửi đi trong bản tin 

 Định dạng dữ liệu nào được gửi đi 

 Trách nhiệm xác nhận của bên gửi và bên nhận. 

Một thông cáo hợp chuẩn là một tuyên bố rằng hành vi của một ứng dụng hoặc phân 

hệ ứng dụng đồng ý với các ràng buộc đã được đề cập trong một hoặc nhiều hồ sơ bản 
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tin. Phần này định nghĩa hồ sơ bản tin; tuy nhiên, thông cáo hợp chuẩn sẽ không được 

thảo luận thêm trong tài liệu này. 

Một hướng dẫn thực hiện triển khai thường được tạo ra để tổ chức một bộ tập hợp 

các hồ sơ bản tin để chỉ định một tập hợp các tương tác HL7 phiên bản v2.x liên quan 

được mô tả trong một trường hợp sử dụng. Các hướng dẫn thực hiện thường mô tả yêu 

cầu phù hợp rộng hơn chẳng hạn như hành vi của ứng dụng. Các yêu cầu này có thể bao 

gồm phương thức sử dụng một bộ các bản tin quy định chức năng cụ thể của ứng dụng. 

Hướng dẫn thực hiện, trong đó có phạm vi mở rộng đã được giới thiệu trong phần này để 

cung cấp bối cảnh của các hồ sơ bản tin và sẽ không được thảo luận thêm trong tài liệu 

này. Một hồ sơ bản tin cung cấp một cơ chế để quy định định nghĩa của một bản tin. 

Định nghĩa: Một hồ sơ bản tin HL7 là một đặc tả kỹ thuật rõ ràng của một bản tin tiêu chuẩn 

HL7 đã được phân tích cho một tương tác cụ thể. Nó mô tả những ràng buộc cụ thể dựa trên bản 

tin HL7. 

Một hồ sơ bản tin HL7 là phù hợp, trong mọi lĩnh vực, với các bản tin HL7 được sử 

dụng trong hồ sơ. Nó có thể quy định các điều kiện ràng buộc dựa trên định nghĩa bản tin 

HL7. 

Một hồ sơ bản tin mô tả quá trình trao đổi thông tin một cách đầy đủ giữa hai hoặc 

nhiều hệ thống thông qua sự kết hợp sau đây: 

a) Việc phân tích một tương tác,  

b) Một hoặc nhiều định nghĩa động, 

c) Một định nghĩa tĩnh, và 

d) Định nghĩa một bảng (từ vựng). 

Phân tích tương tác có thể được tài liệu hóa dưới dạng sơ đồ trình tự (với các ghi 

chú dưới dạng văn bản) hoặc chỉ là mô tả dưới dạng văn bản (tham khảo mục  2.B.2, 

"Định nghĩa tương tác", định nghĩa tương tác.) 

Định nghĩa động là một đặc tả kỹ thuật tương tác cho việc trao đổi thông tin giữa 

hai hoặc nhiều hệ thống (tham khảo mục 2.B.3, "Định nghĩa động", định nghĩa động.) 

Định nghĩa tĩnh là một đặc tả kỹ thuật định nghĩa các ràng buộc cho một cấu trúc 

bản tin (tham khảo mục 2.B.4, "Định nghĩa tĩnh", định nghĩa tĩnh).  

Định nghĩa bảng (từ vựng) là một đặc tả kỹ thuật của các bảng được tham chiếu 

trong định nghĩa tĩnh (tham khảo mục 2.B.5, "Định nghĩa bảng", định nghĩa bảng). 
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Hồ sơ bản tin chuẩn mực được thể hiện dưới dạng một tài liệu XML đã được kiểm 

chứng bằng Schema (lược đồ) hồ sơ bản tin tiêu chuẩn, mà có thể được đăng ký trên 

trang thông tin điện tử HL7 (xem mục, "Tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin", tài liệu hồ sơ 

bản tin). Định nghĩa bảng tiêu chuẩn có thể là một phần hoặc toàn bộ nội dung chứa trong 

tài liệu XML của hồ sơ bản tin. Định nghĩa bảng cũng có thể là một phần hoặc toàn bộ 

theo quy định tại một thư viện bảng. Thư viện bảng chuẩn mực được trình bày dưới dạng 

một tài liệu XML đã được kiểm chứng bằng Schema bảng thư viện chuẩn, mà có thể 

được đăng ký trên trang thông tin điện tử HL7 (xem mục 2.B.10, "Tài liệu hồ sơ cấu hình 

bản tin", tài liệu hồ sơ bản tin). 

Để biết thông tin cơ bản chi tiết về hồ sơ bản tin, độc giả tham khảo tài liệu dự thảo 

của nhóm làm việc triển khai/hợp chuẩn, "Tài liệu đặc tả kỹ thuật tạo hồ sơ bản tin, phiên 

bản 2.2”, đã được công bố ngày 30/11/2000. Tài liệu này có sẵn trên trang thông tin điện 

tử Nguồn tài nguyên HL7 (http://www.hl7.org). 

Một hồ sơ bản tin mẫu được trình bày ở trang tiếp theo để hỗ trợ cho việc minh họa 

các thành phần cấu thành một hồ sơ bản tin và phương thức chúng hoạt động cùng với 

nhau 

http://www.hl7.org/
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Ví dụ hồ sơ bản tin 

Static Definition – Field Level

Vocabulary

SEQ LEN DT Usage Cardinality TBL# ITEM# ELEMENT NAME 

1 4 SI X   00104 Set ID - PID 

2 20 CX RE [1..1]  00105 Patient ID 

3 20 CX R [1..*]  00106 Patient Identifier List 

4 20 CX X   00107 Alternate Patient ID - PID 

5 48 XPN R [1..*]  00108 Patient Name 

6 48 XPN RE [1..*]  00109 Mother’s Maiden Name 

7 26 TS RE   00110 Date/Time of Birth 

8 1 IS RE  0001 00111 Sex 

9 48 XPN X   00112 Patient Alias 

10 80 CE X  0005 00113 Race 

11 106 XAD RE [1..3]  00114 Patient Address 

12 4 IS X  0289 00115 County Code 

13 40 XTN RE [1..3]  00116 Phone Number - Home 

14 40 XTN RE [1..3]  00117 Phone Number - Business 

15 60 CE X  0296 00118 Primary Language 

16 80 CE X  0002 00119 Marital Status 

17 80 CE X  0006 00120 Religion 

18 20 CX X   00121 Patient Account Number 

19 16 ST RE   00122 SSN Number - Patient 

20 25 DLN X   00123 Driver's License Number - Patient 

21 20 CX X   00124 Mother's Identifier 

22 80 CE X  0189 00125 Ethnic Group 

23 60 ST RE   00126 Birth Place 

24 1 ID X  0136 00127 Multiple Birth Indicator 

25 2 NM X   00128 Birth Order 

26 80 CE X  0171 00129 Citizenship 

27 60 CE X  0172 00130 Veterans Military Status 

28 80 CE X  0212 00739 Nationality  

29 26 TS X   00740 Patient Death Date and Time 

30 1 ID X  0136 00741 Patient Death Indicator 

 

Interaction Model

Segment ADT Message Usage Cardinality Chapter 

MSH Message Header R [1..1] 2 

EVN Event Type R [1..1] 3 

PID Patient Identification R [1..1] 3 

[  PD1  ] Additional Demographics X [0..0] 3 

[{ ROL }] Role X [0..0] 12 

[{ NK1 }] Next of Kin / Associated 

Parties 

RE [0..3] 3 

   PV1 Patient Visit R [1..1] 3 

[  PV2  ] Patient Visit - Additional 

Info. 

RE [0..1] 3 

[{ ROL }] Role X [0..0] 12 

[{ DB1 }] Disability Information X [0..0] 3 

[{ OBX }] Observation/Result X [0..0] 7 

[{ AL1 }] Allergy Information RE [0..*] 3 

[{ DG1 }] Diagnosis Information X [0..0] 6 

[  DRG  ] Diagnosis Related Group X [0..0] 6 

[{  X [0..0]  

     PR1  Procedures X [0..0] 6 

  [{ ROL 

}] 

Role X [0..0] 12 

}]     

[{ GT1 }] Guarantor X [0..0] 6 

[{   X [0..0]  

     IN1 Insurance X [0..0] 6 

  [  IN2 ] Insurance Additional Info. X [0..0] 6 

  [{ IN3 

}]  

Insurance Additional Info - 

Cert. 

X [0..0] 6 

  [{ ROL 

}] 

Role X [0..0] 12 

}]     

[  ACC  ] Accident Information  X [0..0] 6 

[  UB1  ] Universal Bill Information X [0..0] 6 

[  UB2  ] Universal Bill 92 Information X [0..0] 6 

[  PDA  ] Patient Death and Autopsy X [0..0] 3 

 

Dynamic Definition

Static Definition – Segment Level

Static Definition – Message Level

1   Interaction Definition

2   Dynamic Definition: ADT/ACK (Event A01)

2.1 ADT^A01

2.2 ACK^A01

3 Static Definition: - Message Level -

ADT/ACK (event A01)

3.1 ADT^A01

3.2 ACK^A01

4 Static Defintiion - Segment Level

4.1 MSH – Message Header Segment Definition

4.2 EVN - Event Type Segment Definition

4.3 PID (Y) - Patient Demographics Segment 

Definition

4.4 PD1 – Patient Additional Demographic 

Segment Definition

4.5 NK1 - Next of kin Segment Definition

4.6 PV1 (2) - Admit Visit Info Segment 

Definition

4.7 AL1 - Allergy Segment Definition

4.8 MSA - Message Acknowledgment Segment 

Definition

4.9 ERR - Error Segment Definition

5 Static Definition - Field Level

5.1 Table 0001 – Sex

5.2 Table 0002 – Marital Status

5.3 Table 0003 – Event Type Code

5.4 Table 0004 – Patient Class

5.5 Table 0005 – Race

5.6 Table 0006 – Religion

5.7 Table 0007 – Admission Type

5.8 Table 0008 – Acknowledgement Code

5.9 Table 0009 – Ambulatory Status

: ADT System : ADT Notification 

Recipient

ADT^A01

Interaction Definition

 

2.B.1 Hồ sơ bản tin   

Định nghĩa: Một hồ sơ bản tin là một đặc tả kỹ thuật rõ ràng của một bản tin HL7 

tiêu chuẩn đã được phân tích cho một tương tác cụ thể. Mỗi một hồ sơ bản tin có thể có 

một định danh duy nhất cũng như các chủ đề đã được công bố/tán thành. 

2.B.1.1 Định danh hồ sơ bản tin 

Mỗi một hồ sơ bản tin có thể có một định danh duy nhất để dễ dàng tham chiếu 
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2.B.1.2 Hồ sơ bản tin công bố/tán thành các chủ đề 

Hồ sơ bản tin công bố/tán thành các chủ đề là không bắt buộc nhưng có thể được sử 

dụng bởi các hệ thống đã công bố/tán thành để chuyển tải mọi lĩnh vực của hồ sơ bản tin 

(tham khảo MSH-21 Message Profile Identifier (Định danh hồ sơ bản tin) trong mục mở 

rộng của chương 2).  

Các chủ đề không phải là các thành phần tiêu chuẩn cấu thành hồ sơ bản tin nhưng, 

nếu được cung cấp dưới dạng thành phần của siêu dữ liệu, thì nên theo định dạng được 

mô tả dưới đây. Các thành phần chủ đề sẽ được phân biệt bằng dấu gạch ngang (-). Bất kỳ 

thành phần nào không có giá trị sẽ được gán với giá trị rỗng (null).  Thông tin này có thể 

được sử dụng trong một trường hợp bản tin; nó không nên chứa bất kỳ ký tự ngăn cách 

của bản tin HL7. 

Hồ sơ bản tin công bố/tán thành các thành phần chủ đề 

Số 

TT 

Tên thành phần Giá trị 

1 (ID nhóm làm việc triển 

khai/hợp chuẩn) 

Cấu hình 

2 Một định danh tổ chức Phiên bản viết tắt của tên tổ chức 

3 Phiên bản HL7 Tham khảo Bảng HL7 0104 – ID phiên bản cho 

các giá trị phù hợp 

4 Loại chủ đề Hồ sơ 

5 Phản hồi chấp nhận Trách nhiệm phản hồi chấp nhận. (tham khảo 

Bảng HL7 0155 – Các điều kiện phản hồi ứng 

dụng/chấp nhận cho các giá trị phù hợp) 

6 Phản hồi ứng dụng Trách nhiệm phản hồi ứng dụng (tham khảo 

Bảng HL7 0155 – Các điều kiện phản hồi ứng 

dụng/chấp nhận cho các giá trị phù hợp) 

7 Chế độ phản hồi Trì hoãn hoặc ngay lập tức 

Một ví dụ của hồ sơ bản tin công bố/tán thành các chủ đề: confSig-

MyOrganization-2.4-profile-AL-NE-Immediate 

2.B.2 Định nghĩa tương tác  

Định nghĩa: Một định nghĩa tương tác tài liệu hóa phạm vi công việc và các yêu cầu 

cho một hồ sơ bản tin HL7. 

Định nghĩa tương tác phải: 

a) Cung cấp một tên gọi rõ ràng và chính xác định nghĩa việc trao đổi 

b) Tài liệu hóa mục tiêu trao đổi bản tin 
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c) Định nghĩa các tác nhân, bao gồm các ứng dụng gửi và ứng dụng nhận 

d) Định nghĩa luồng sự kiện giữa những tác nhân này bao gồm, nơi thích hợp, 

nguồn gốc phát sinh sự kiện  

e) Tài liệu hóa các tình huống yêu cầu trao đổi hồ sơ bản tin HL7 cụ thể 

2.B.3 Định nghĩa động  

Định nghĩa: Định nghĩa động là một đặc tả tương tác cho việc trao đổi dữ liệu giữa 

2 hoặc nhiều hệ thống. Nó có thể tham chiếu đến một định nghĩa tĩnh. Định nghĩa động 

có thể bao gồm mô hình tương tác ngoài những trách nhiệm phản hồi.  

2.B.3.1 Mô hình tương tác  

Định nghĩa: Mô hình tương tác minh họa trình tự của các sự kiện kích hoạt và kết 

quả các luồng bản tin giữa 2 hoặc nhiều hệ thống. Nó có thể được định dạng dưới dạng 

chữ hoặc đồ họa. Dạng đồ họa nên là sơ đồ hoạt động UML. Ví dụ, các sơ đồ hoạt động 

được hiển thị ở đây cho các chế độ phản hồi cơ bản hoặc phản hồi nâng cao. 

Ví dụ Mô hình Tương tác – ADT^A01/ACK^A01 (Chế độ phản hồi cơ bản) 
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Ví dụ mô hình tương tác – ADT^A01/ACK^A01 (Chế độ phản hồi nâng cao) 

 

2.B.3.2 Các phản hồi  

Các phản hồi HL7 cụ thể đòi hỏi và/hoặc cho phép sử dụng định nghĩa tĩnh đặc biệt 

của hồ sơ bản tin HL7 sẽ được xác định. Cụ thể là, định nghĩa động sẽ xác định một phản 

hồi ở cấp độ chấp nhận và/hoặc ứng dụng được cho phép hoặc bắt buộc. 

Đối với bất kỳ định nghĩa tĩnh nào cũng có thể có một hoặc nhiều định nghĩa động 

Định nghĩa động sẽ xác định các điều kiện dưới dạng phản hồi ở cấp độ chấp nhận 

và/hoặc ứng dụng 
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Cho phép các điều kiện sau:  

a) Luôn luôn 

b) Không bao giờ 

c) Chỉ trong trường hợp thành công 

d) Chỉ trong trường hợp thất bại 

2.B.4 Định nghĩa tĩnh   

Định nghĩa: Định nghĩa tĩnh là một đặc tả kỹ thuật toàn diện cho một bản tin. Mô tả 

chuẩn trong tập tin XML, có thể được đăng ký trên trang thông tin điện tử HL7 (tham 

khảo mục 2.B.10, "Tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin" – Tài liệu hồ sơ bản tin). Định nghĩa 

tĩnh dựa trên cấu trúc bản tin đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn HL7. Mã bản tin, sự 

kiện kích hoạt, mô tả sự kiện, vai trò (bên gửi hoặc bên nhận) và, nếu khả thi, mã điều 

khiển lệnh sẽ được cung cấp. Một định nghĩa tĩnh hoàn chỉnh sẽ được định nghĩa ở cấp 

độ message (bản tin), phân đoạn(phân đoạn thông tin) và field (trường dữ liệu). Một 

định nghĩa tĩnh phù hợp cho tất cả các lĩnh vực với các hồ sơ bản tin đã được HL7 định 

nghĩa. Tuy nhiên, định nghĩa tĩnh có thể được định nghĩa các ràng buộc bổ sung trong bản 

tin HL7 tiêu chuẩn. 

Một định nghĩa tĩnh xác định các thành phần cụ thể của bản tin HL7 tiêu chuẩn 

được sử dụng trong quá trình trao đổi. 

Một định nghĩa tĩnh xác định một cách rõ ràng: 

a) Các quy tắc sử dụng phân đoạn (phân đoạn thông tin), phân đoạn groups 

(nhóm phân đoạn thông tin), fields (trường dữ liệu) và components (thành phần dữ liệu) 

b) Số lượng các yếu tố hoặc thành phần dữ liệu xuất hiện trong một tập hợp 

(Cardinalities) 

c) Thông tin kích thước  

d) Các bộ giá trị và các hệ thống mã hóa. 

Hình sau đây mô tả, theo phương thức đồ họa, khái niệm định nghĩa tĩnh là một lớp 

phủ của cấu trúc bản tin HL7 hơn là các ràng buộc nó. Ví dụ, cấu trúc bản tin cho biết số 

lượng không giới hạn của phân đoạn NK1, định nghĩa tĩnh chỉ cho phép 03 lần lặp lại. 

Hơn nữa, các trường dữ liệu là tùy chọn (không bắt buộc) trong cấu trúc bản tin HL7 có 

thể là bắt buộc trong các định nghĩa tĩnh HL7. 
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Minh họa định nghĩa tĩnh 

 

... 

... 

MSH 

... 

ADT^A01 

... 

Các trường dữ liệu /thành phần dữ liệu: 

- Cách sử dụng trường dữ liệu  (Tùy chọn) 

- Số lần xuất hiện (min, max) 

- Các bộ giá trị/Hệ thống mã hóa 

- Các mô tả 

... 

... 

Các phân đoạn/nhóm phân đoạn: 

- Cách sử dụng phân đoạn (tùy chọn) 

- Số lần xuất hiện (min, max) 

HL7 Message Profile HL7 Message Structure 

EVN 

PID 

NK1 NK1 NK1 NK1 NK1 

PV1 

PV2 

OBX 

AL1 

MSH 

EVN 

PID 

PV1 

NK1 NK1 NK1 NK1 NK1 

PV2 

OBX 

AL1 

 

2.B.4.1 Định danh định nghĩa tĩnh 

Mỗi một định nghĩa tĩnh phải có một định danh duy nhất khi đăng ký (tham khảo 

mục 2.B.10, "”Tài liệu hồ sơ bản tin”). Một cơ quan có thẩm quyền khác với nơi đăng ký 

có thể định nghĩa định danh này. Nếu, tại thời điểm đăng ký, hồ sơ tĩnh chưa có một định 

danh được xác định bởi đơn vị có thẩm quyền gửi để đăng ký, đơn vị thẩm quyền đăng 

ký sẽ gán cho một định danh. Định danh định nghĩa tĩnh sẽ là định danh được sử dụng 

nếu một hệ thống khẳng định sự phù hợp chặt chẽ. (tham khảo trường dữ liệu MSH-21 

Định danh hồ sơ bản tin trong phần đầu của chương 2) 

2.B.4.2 Định nghĩa tĩnh công bố/tán thành các chủ đề 

Định nghĩa tĩnh công bố/tán thành các chủ đề truyền tải các khía cạnh định nghĩa 

tĩnh của hồ sơ bản tin. Những chủ đề này có thể được sử dụng bởi các hệ thống công 

bố/tán thành (tham khảo trường dữ liệu MSH-21 Định danh hồ sơ bản tin trong phần đầu 

của chương 2) 
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Các chủ đề không là các thành phần tiêu chuẩn cấu thành của hồ sơ bản tin nhưng, 

nếu được cung cấp dưới dạng một phần của siêu dữ liệu (tham khảo mục 2.B.10, "Tài liệu 

hồ sơ cấu hình bản tin" – Tài liệu hồ sơ bản tin), nên được định dạng như mô tả dưới đây. 

Các thành phần chủ đề sẽ được phân biệt bằng dấu gạch ngang (-). Bất kỳ thành phần 

chưa có một giá trị nào thì nên được gán giá trị rỗng (null) (không có gì giữa các dấu 

gạch ngang). Khi thông tin này có thể được sử dụng trong một bản tin ví dụ, nó sẽ không 

chứa bất kỳ dấu ngăn cách bản tin HL7. 

Định nghĩa tĩnh công bố/tán thành các thành phần chủ đề 

Số 

TT 
Tên thành phần chủ đề Các giá trị 

1 ID nhóm làm việc 

triển khai/hợp chuẩn 

Confsig 

2 Một định danh tổ chức Phiên bản viết tắt của tên tổ chức 

3 Phiên bản HL7 Tham khảo Bảng HL7 0104 – ID phiên bản cho các giá 

trị phù hợp 

4 Loại chủ đề Tĩnh 

5 Mã loại bản tin Tham khảo Bảng HL7 0076 – Loại bản tin cho các giá 

trị phù hợp 

6 Loại sự kiện Tham khảo Bảng HL7 0003 – Loại dự kiện cho các giá 

trị phù hợp (bảng này có thể được mở rộng bởi các sự 

kiện kích hoạt Z nội bộ) 

7 Mã điều khiển lệnh Tham khảo Bảng HL7 0119 – Các mã điều khiển lệnh 

cho các giá trị phù hợp 

8 Loại cấu trúc Tham khảo Bảng HL7 0354 – Cấu trúc bản tin cho các 

giá trị phù hợp (bảng này có thể được mở rộng bởi các 

cấu trúc bản tin được định nghĩa nội bộ) 

9 Phiên bản đặc tả kỹ 

thuật 

Số phiên bản của ứng dụng, giao diện, hoặc đặc tả kỹ 

thuật 

10 Trạng thái đặc tả kỹ 

thuật 

Trạng thái của ứng dụng, giao diện, hoặc đặc tả kỹ 

thuật 

11 Vai trò Bên gửi hoặc bên nhận 

Một ví dụ của định nghĩa tĩnh công bố/tán thành các chủ đề: confsig-

MyOrganization-2.4-static-ADT-A04--ADT_A01-v2-draft-Sender 

2.B.5 Định nghĩa bảng   

Định nghĩa bảng (hoặc từ vựng) là một đặc tả kỹ thuật của một bộ sưu tập các bảng 

được sử dụng để ràng buộc nội dung bản tin được mã hóa. Định nghĩa bảng là một đặc tả 

kỹ thuật độc lập có thể được nhúng vào trong một hồ sơ bản tin hoặc được tham chiếu bởi 
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một hoặc nhiều hồ sơ bản tin. Mỗi định nghĩa bảng bao gồm các dữ liệu biến đổi và các 

cặp mã hóa/mô tả. Một yếu tố mã hóa trong bản tin được gắn liền với một bảng trong 

định nghĩa tĩnh với thuộc tính "bảng" cho các trường dữ liệu, các thành phần và tiểu 

thành phần. Các yếu tố có sử dụng các kiểu dữ liệu mã hóa (ví dụ, CNE, CWE, vv) cũng 

được liên kết với một bảng. Sau này, bản tin bao gồm mã, lấy ra từ Bảng HL7 0396 - hệ 

thống mã hóa trong chương 2C, các bảng mã, định nghĩa duy nhất tương ứng với hệ 

thống mã hóa tương ứng, cũng như các giá trị mã hóa riêng của nó. 

2.B.5.1 Thư viện bảng 

Định nghĩa bảng xác định một bộ từ vựng có thể được liên kết với một hồ sơ bản 

tin. Thư viện bảng xác định cụ thể một định dạng tiêu chuẩn để tổ chức và sắp xếp bộ từ 

vựng và cung cấp hỗ trợ để tham chiếu nó (tham khảo 2.B.2.14). Trong ngắn hạn, thư 

viện bảng là một nơi lưu giữ một tập hợp các bảng. Lưu ý rằng định nghĩa bảng cũng có 

thể được nhúng vào trong hồ sơ bản tin XML. Một thư viện bảng được tổ chức như sau: 

1) Thư viện bảng dữ liệu biến đổi 

2) Tập hợp của các bảng và các giá trị của chúng 

Thư viện bảng hỗ trợ việc tham chiếu đến bảng và các trường hợp sử dụng của bảng  

2.B.5.1.1 Thư viện bảng dữ liệu biến đổi 

Bảng sau mô tả thư viện bảng dữ liệu biến đổi. Các định nghĩa cho mỗi thuộc tính 

đã được xác định 

Thư viện bảng siêu dữ liệu 

Các thuộc tính Định nghĩa Ví dụ/bảng liệt kê 

Tên Tên của thư viện bảng Từ vựng AdminMessages 

Tên tổ chức Tên tổ chức tạo ra thư viện 

bảng 

Nhóm y khoa ABC 

Phiên bản thư 

viện bảng 

Phiên bản của thư viện bảng 1.2 

Trạng thái Trạng thái của thư viện 

bảng 

D(phát triển), A (kích hoạt), I 

(không kích hoạt) 

Định danh thư 

viện bảng 

Định danh duy nhất cho thư 

viện bảng 

2.16.840.1.113883.3.72.4.2.134 

Mô tả Mô tả thư viện bảng dưới 

dạng văn bản 

Thư viện bảng quản trị cung cấp 

bộ từ vựng cho ứng dụng đăng ký 

bệnh nhân (hỗ trợ các sự kiện hồ 

sơ bản tin sau đây: ADT^A01, 

ADT^A04, ADT^A08, and 

ADT^A40) 
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2.B.5.1.2 Định nghĩa bảng 

Một định nghĩa bảng bao gồm siêu dữ liệu mô tả bảng và xác định một danh sách 

các cặp mã/giá trị. Một định nghĩa bảng siêu dữ liệu bao gồm một định danh bảng, OID, 

tên, loại, phiên bản và hệ thống mã hóa. Các thành phần bảng diễn giải các cặp mã/mô 

tả. Bảng dưới đây trình bày tóm tắt của mỗi thuộc tính định nghĩa bảng cùng với ví dụ. 

Loại bảng là bảng được HL7 nhận biết như đã mô tả trong mục 2.C.1 – Code Tables: 

Definitions – Các bảng mã:Các định nghĩa. Các định danh thích hợp cho một loại bảng là 

HL7, người dùng, nội bộ, bên ngoài, và nhập vào. 

Định nghĩa bảng cho các bảng HL7 

Thuộc tính bảng Định nghĩa Ví dụ 

Định danh Định danh bảng 0001 

OID OID định danh bảng, không dành cho 

hệ thống mã 

2.16.840.1.113883.12.1 

Tên Tên mô tả của bảng Giới tính theo quản lý 

hành chính 

Loại Loại của bảng như mô tả trong mục 

2.6.3.6 

HL7 

Phiên bản Phiên bản của bảng 1.0 

Hệ thống mã Hệ thống mã như đã quy định cụ thể 

trong bảng HL7 0396 

2.5.1 

Một yếu tố bảng bao gồm một mã, tên hiển thị (giá trị) và nguồn. Bảng dưới đây là 

một bản tóm tắt của mỗi thuộc tính thành phần bảng cùng với một ví dụ. Định danh hợp 

lệ cho các nguồn thành phần bảng là HL7, nội bộ, định nghĩa lại, hoặc tổ chức phát triển 

tiêu chuẩn (SDO). Định nghĩa lại bao gồm mã/tên hiển thị đã được thay đổi từ giá trị ban 

đầu của nó. 

Định nghĩa bảng cho các bảng khác 

Thuộc tính thành phần Định nghĩa Ví dụ 

Mã Mã của giá trị dữ liệu M 

Tên hiển thị Mô tả đầy đủ của mã Nam 

Nguồn Nguồn của cặp mã/giá trị HL7 

2.B.5.2 Các yêu cầu phù hợp 

Nội dung của một bảng định nghĩa được sử dụng để thể hiện các yêu cầu phù hợp 

của các thành phần bản tin mã hóa đã được định nghĩa trong một hồ sơ bản tin. Nếu nội 

dung của một thành phần bản tin mã hóa phù hợp với một phần tử bảng đã được định 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23Code_Table_Definitions
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23Code_Table_Definitions
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nghĩa trong định nghĩa bảng với thuộc tính bảng cụ thể, nội dung của thành phần bản tin 

được cho là tuân thủ đối với hồ sơ bản tin. Nếu nội dung của một thành phần bản tin được 

mã hóa không phù hợp với một yếu tố bảng đã được định nghĩa trong định nghĩa bảng 

với thuộc tính bảng, nội dung của thành phần bản tin được cho là không tuân thủ đối với 

hồ sơ bản tin. 

2.B.6 Loại hồ sơ  

Có ba loại hồ sơ cơ bản đã được sử dụng trong tài liệu tiêu chuẩn phù hợp: 

a) Hồ sơ tiêu chuẩn HL7 (trình bày tiêu chuẩn HL7 đã được công bố, việc tạo 

ra và công bố được giới hạn cho việc sử dụng HL7) 

b) Hồ sơ ràng buộc (với các thành phần “tùy chọn” phải tuân thủ các yêu cầu 

ràng buộc để tạo các hồ sơ triển khai thực hiện), và 

c) Hồ sơ triển khai (không có thành phần “tùy chọn”, khả năng triển khai toàn 

bộ) 

Mô hình này cho phép các nhà cung cấp sản phẩm, SDOs, PEOs hoặc các nhà cung 

cấp để phát hành các hồ sơ chung mà từ đó các hồ sơ triển khai ràng buộc có thể được tạo 

ra. 

Trong quá trình so sánh với tiêu chuẩn HL7, hồ sơ ràng buộc và triển khai riêng biệt 

có thể tồn tại cho vai trò bên tiếp nhận và bên gửi. 

2.B.6.1 Các hồ sơ ràng buộc của nhà cung cấp sản phẩm  

Một nhà cung cấp sản phẩm có thể phát triển một hồ sơ bản tin mà thông qua đó tất 

cả các sản phẩm phần mềm của họ phải tuân thủ, nhưng bản thân nó không phải là một 

hồ sơ triển khai thực hiện. Các sản phẩm khác nhau phục vụ các lĩnh vực tiềm năng khác 

nhau và có thể được thực hiện cùng với các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác. Hồ sơ 

của nhà cung cấp sản phẩm ràng buộc tiêu chuẩn HL7 bằng cách định nghĩa bộ từ vựng 

thống nhất, các quy định điều kiện, các hạng mục hỗ trợ và phần mở rộng nội bộ được 

chia sẻ trên tất cả các sản phẩm. Hồ sơ không nhất thiết phải ràng buộc đầy đủ. Ví dụ, hồ 

sơ nhà cung cấp sản phẩm có thể cho phép sử dụng mã tùy chọn như, trên các sản phẩm 

khác nhau, một yếu tố có thể là bắt buộc trong một số trường hợp sử dụng, tùy chọn hoặc 

điều kiện ở những trường hợp sử dụng khác và không được hỗ trợ trong tất cả các trường 

hợp nhưng vẫn hỗ trợ trong một số tình huống khác. Hơn nữa, ở cấp độ này, việc cung 

cấp định nghĩa chiều dài chính xác là tùy chọn tốt. 

Các sản phẩm phần mềm riêng của nhà cung cấp có thể có hồ sơ được phát triển cho 

chúng và hạn chế hơn, hồ sơ nhà cung cấp của chúng. Hồ sơ sản phẩm cụ thể sẽ xác định 

các mô hình thông tin và các yếu tố bên trong. Các hồ sơ sản phẩm vẫn có thể là một hồ 

sơ ràng buộc như các yếu tố có thể dẫn đến các bản tin HL7 khác nhau dựa trên các thiết 

lập cấu hình và các tùy chỉnh. Chỉ khi tất cả các thiết lập cấu hình và các tùy chỉnh đã 

được đưa vào, bạn có thể có một hồ sơ ‘triển khai’ ràng buộc đầy đủ. 
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Các hồ sơ ràng buộc có thể hữu ích cho các ứng dụng Interface Engine phải đủ linh 

hoạt để tạo điều kiện cho bên nhận xử lý được nhiều bản tin dựa trên các hồ sơ bản tin. 

Ứng dụng mong muốn sẽ xác định tính hợp lệ của các bản tin đối với một hồ sơ ràng 

buộc. 

2.B.6.2 Các hồ sơ cấu hình ràng buộc phạm vi    

Phạm vi, quốc gia và khu vực, hồ sơ cấu hình đại diện cho việc nội địa hóa và các 

hạn chế đối với các tiêu chuẩn thích hợp, trong khi cung cấp đủ tùy chọn dựa trên các hồ 

sơ cấu hình triển khai thực hiện cụ thể hơn. Một số ví dụ về các hồ sơ cấu hình ràng buộc 

phạm vi: 

a) Tài liệu thực hiện triển khai AS4700.1-2001 của phần 1 tiêu chuẩn HL7 

phiên bản 2.3.1:Patient Administration (quản lý thông tin bệnh nhân) (hồ sơ cấu hình 

ràng buộc cho các tiêu chuẩn Úc, ràng buộc chặt chẽ theo tiêu chuẩn HL7 phiên bản 

2.3.1, chương 3). 

b) Tài liệu thực hiện triển khai AS/NZS 4700.3-1999 của tiêu chuẩn HL7 phiên 

bản 2.3 phần 3: Các bản tin điện tử hỗ trợ trao đổi thông tin đơn thuốc điện tử (hồ sơ cấu 

hình ràng buộc cho tiêu chuẩn Úc, ràng buộc chặt chẽ theo tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3, 

các chương khác nhau). 

2.B.6.3 Các hồ sơ cấu hình thực hiện triển khai   

Hồ sơ cấu hình thực hiện triển khai mô tả mức độ thấp nhất của đặc tả kỹ thuật cần 

thiết để thực hiện rõ ràng. Ví dụ về một số hồ sơ cấu hình thực hiện là: 

a) Đặc tả kỹ thuật hỗ trợ những người thực hiện triển khai phản ứng tác dụng 

phụ của thuốc, 2001, TGA (hồ sơ cấu hình thực hiện triển khai, ràng buộc các tiêu chuẩn 

Úc và tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3.1, các hồ sơ cấu hình ràng buộc cho dự án thực hiện 

triển khai bản tin quản lý dược phẩm ADRAC) 

b) Đặc tả kỹ thuật hỗ trợ những người thực hiện báo cáo tiểu đường, 2001, 

UNSW (hồ sơ cấu hình triển khai, ràng buộc các tiêu chuẩn Úc và tiêu chuẩn HL7 phiên 

bản 2.3.1 hồ sơ cấu hình ràng buộc cho dự án triển khai bản tin đái tháo đường Đại học 

NSW) 

c) Phiên bản đặc biệt của một sản phẩm, thực hiện triển khai, ở một nhà cung 

cấp cụ thể. 

Trong hồ sơ thực hiện triển khai, định nghĩa kích thước chính xác phải được cung 

cấp. 

2.B.7 Các khái niệm định nghĩa tĩnh  

Phần này thảo luận về các khái niệm phổ biến cho mỗi cấp độ của định nghĩa tĩnh 

(bản tin, phân đoạn thông tin và trường dữ liệu). Nó sử dụng thuật ngữ 'thành phần' chung 

để chỉ các nhóm phân đoạn, phân đoạn, các trường dữ liệu, các thành phần và tiểu thành 

phần. 
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2.B.7.1 Kích thước (chiều dài)  

Một định nghĩa rõ ràng về kích thước đòi hỏi một sự hiểu biết rõ ràng về những gì 

nó được áp dụng vào phương thức đo đạc. Chiều dài được định nghĩa là một ràng buộc về 

số lượng các ký tự có thể có mặt trong một thành phần bản tin. Định nghĩa này đáp ứng 

cả hai yêu cầu; nó được áp dụng (đúng) vào giá trị dữ liệu thành phần, nghĩa là, tập hợp 

các ký tự có xuất hiện trong bản tin trình bày cho một giá trị của loại dữ liệu đã được 

định nghĩa trước của thành phần dữ liệu – và nó được đo bằng các ký tự như được định 

nghĩa bởi các quy tắc trong chương 2. Định nghĩa là hệ thống độc lập. Ví dụ, một hệ 

thống mã hóa ký tự dùng một byte và một hệ thống sử dụng hai byte mã hóa sẽ sử dụng 

cùng một giá trị cho kích thước để áp đặt hạn chế kích thước tương tự. Chiều dài không 

đếm ký tự HL7 được sử dụng để trình bày cho giá trị, chỉ có số lượng các ký tự trong giá 

trị của nó được tính. Nếu các ký tự null (rỗng) được đại diện bằng cách truyền giá trị "", 

kích thước phù hợp với bất kỳ đặc điểm kỹ thuật chiều dài tối thiểu và tối đa. 

Kích thước sẽ được hiểu như một giới hạn về giá trị dữ liệu của một thành phần, 

không dựa trên sự hiện diện hay vắng mặt của thành phần dữ liệu. Một giá trị độ dài 0 là 

thích hợp khi giá trị null (rỗng) được truyền đi, nhưng điều này không bao hàm thành 

phần dữ liệu không xuất hiện; hai ký tự rõ ràng sẽ xuất hiện nếu giá trị null được truyền 

đi. Hạn chế việc áp dụng kích thước vào các giá trị dữ liệu xuất hiện trong bản tin là cần 

thiết. Nó không chỉ giữ cho các khái niệm đơn giản và loại bỏ sự cần thiết để giải quyết 

các trường hợp đặc biệt, mà nó còn cho phép việc truyền tải các giá trị null (rỗng) cho các 

thành phần dữ liệu bắt buộc. Một thành phần dữ liệu bắt buộc có thể có một giá trị null, 

vì đây vẫn là rõ ràng có một giá trị dữ liệu được mã hóa cho thành phần dữ liệu trong bản 

tin. Nếu một thành phần dữ liệu rỗng hoặc không tồn tại trong bản tin, nghĩa là, không có 

giá trị dữ liệu mã hóa cho thành phần dữ liệu trong bản tin, sau đó các giới hạn độ dài 

không được áp dụng vì không có gì để hạn chế và không có hạn chế chiều dài có thể 

được can thiệp.  

Chiều dài sẽ được quy định cụ thể bằng cách sử dụng cú pháp sau: "m..n", trong đó 

m và n là các số nguyên không âm chỉ rõ số lượng ký tự tối thiểu và tối đa mà thành phần 

dữ liệu có thể có, tương ứng, trong đó n   m. Khi một kích thước chặn trên không thể 

xác định được trước, việc sử dụng ký tự dấu hoa thị, "*", có thể được sử dụng như một ký 

tự đại diện cho giá trị tối đa, do đó, ngoài ra, với cú pháp trên, trong đó m và n là các giá 

trị số nguyên không âm, một giới hạn được đưa ra theo định dạng "m .. *" có thể được sử 

dụng để cho biết chiều dài tối đa không xác định được. 

Ví dụ các giới hạn kích thước được trình bày trong bảng Các ví dụ kích thước tối 

thiểu và tối đa. 

Các ví dụ kích thước tối thiểu và tối đa 

Giá trị Diễn giải Ghi chú 

 Đối với hồ sơ cấu hình ràng buộc: Không có kích thước 

được định nghĩa, nghĩa là, không có yêu cầu nào về 
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Giá trị Diễn giải Ghi chú 

kích thước được nêu ra. 

Thông tin này không được phép có giá trị rỗng trong 

các hồ sơ cấu hình ràng buộc 

0..0 Đối với các thành phần đã bị loại bỏ: Kích thước tối 

thiểu và tối đa đều được thiết lập giá trị là 0 

 

1..1 Thành phần dữ liệu phải có chính xác 1 ký tự  

1..n Thành phần dữ liệu có thể có kích thước tối đa đến n ký 

tự 

 

n..n Thành phần dữ liệu phải có kích thước chính xác là “n” 

ký tự 

 

1..* Thành phần dữ liệu có thể có bất kỳ kích thước nào 

(kích thước tối đa không xác định được) 

 

n..* Thành phần dữ liệu có thể có bất kỳ kích thước nào lớn 

hơn hoặc bằng “n” ký tự, với “n” lớn hơn hoặc bằng 1 

(n ≥ 1). 

 

m..n Thành phần dữ liệu phải có kích thước tối thiểu là “m” 

ký tự và kích thước tối đa là “n” ký tự, với “m ≤ n) và 

(m ≥ 1). 

 

Lưu ý: Việc có hoặc không có thành phần dữ liệu công bố được điều khiển bởi số 

lần xuất hiện. Nhưng nếu thành phần dữ liệu được công bố với giá trị khác rỗng, việc 

định nghĩa kích thước tối thiểu và tối đa phải được thực hiện. Việc trình bày thông tin 

rỗng (dấu ngoặc kép) không được cân nhắc xem xét để đặt giá trị với thông tin kích thước 

ứng dụng có thể áp dụng. Kích thước sẽ không được quy định cho các thành phần dữ liệu 

phức hợp. Trong các trường hợp này, các kích thước tối thiểu và tối đa có thể rất khác 

nhau để xác định sự phụ thuộc lẫn nhau về nội dung thành phần dữ liệu và đặc tả kỹ thuật 

của các kích thước thực tế không hữu dụng. Ví dụ, nếu một chiều dài tổng thể từ 4..20 

được thiết lập cho thành phần dữ liệu với loại dữ liệu CWE, điều này có ý nghĩa gì trong 

thực tế? Tuy nhiên, nếu kích thước được quy định cụ thể, việc trình bày thanh ngăn cách 

thẳng đứng của dữ liệu phải phù hợp với độ dài đã nêu, việc cho phép ký tự bổ sung đối 

với mỗi ký tự ngăn cách HL7. 

2.B.7.2 Chiều dài phù hợp  

Các đặc tả kỹ thuật hồ sơ ràng buộc có thể cũng quy định kích thước phù hợp. Đây 

là số lượng các ký tự mà ứng dụng phù hợp phải có thể xử lý được chính xác. Ví dụ, một 

hồ sơ ràng buộc có thể khai báo các kích thước tối thiểu và tối đa của trường dữ liệu cụ 

thể là 3 và 2500. Một hồ sơ triển khai có thể giới hạn hơn nữa độ dài này để xác định 

những gì được hỗ trợ thật sự bởi một ứng dụng. Tuy nhiên, một ứng dụng có thể khai báo 

một độ dài 3..4, không thể hữu ích trong tình huống của hồ sơ cấu hình ràng buộc. Một 
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hồ sơ cấu hình ràng buộc có thể quy định độ dài phù hợp 200, không hồ sơ cấu hình nào 

khác có thể khẳng định sự phù hợp với hồ sơ cấu hình ràng buộc trừ khi độ dài tối đa của 

nó là 200 hoặc lớn hơn. 

Độ dài phù hợp là một khái niệm không cần thiết trong các hồ sơ cấu hình triển khai 

sẽ không bị hạn chế hơn nữa và không nên được quy định cụ thể. 

2.B.7.3 Cờ rút ngọn (cắt ngắn)  

Như phiên bản 2.7, một mẫu rút gọn (hoặc cắt ngắn) được định nghĩa có thể được 

sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng nhằm quản lý dữ liệu đã tồn tại có độ dài vượt quá số 

lượng ký tự tối đa mà ứng dụng có thể xử lý được. Mẫu rút gọn được mô tả trong chương 

2, mục 2.5.5.2, “Mẫu rút gọn”. Lưu ý rằng hành vi cắt ngắn thực tế của mẫu là loại dữ 

liệu phụ thuộc. Các ứng dụng sẽ không sử dụng phương thức cắt ngắn nếu hồ sơ cấu hình 

cấm hành vi này. Các ứng dụng có thể hỗ trợ việc cắt ngắn nếu hồ sơ cấu hình cho phép 

hành vi này. Các hồ sơ cấu hình bản tin có thể quy định hành vi cắt ngắn. 

Cờ cắt ngắn là loại dữ liệu luận lý (Boolean bao gồm hai giá trị True hoặc False). 

Trong hồ sơ cấu hình ràng buộc, giá trị có thể là True (đúng) hoặc False (sai). False cho 

biết thành phần dữ liệu không thể bị cắt ngắn, trong khi giá trị True cho biết dữ liệu có 

thể bị cắt ngắn. Nếu hồ sơ cấu hình ấn định giá trị cờ cắt ngắn là False, thì không có hồ 

sơ cấu hình nào khác có thể đánh dấu giá trị này là True. Nếu giá trị được ấn định là True, 

thì không có hồ sơ cấu hình nào khác có thể đánh dấu nó là True hoặc False. 

Trong hồ sơ cấu hình triển khai, cờ cắt ngắn có giá trị True cho biết rằng ứng dụng 

không hỗ trợ việc cắt ngắn dữ liệu cho thành phần dữ liệu này. 

Mặc dù mẫu cắt ngắn chỉ được định nghĩa trong phiên bản 2.7, hành vi có thể được 

áp dụng cho các phiên bản trước của HL7 và cờ cắt ngắn có thể được sử dụng với phiên 

bản trước. Lưu ý rằng trong những trường hợp này, ký tự cắt ngắn không thể được quy 

định cụ thể trong bản tin và một vài sự bố trí khác phải tồn tại. 

2.B.7.4 Số lần xuất hiện 

Để tách rời các yêu cầu nội dung bản tin từ các yêu cầu hành vi ứng dụng, số lần 

xuất hiện được sử dụng để kiểm soát nội dung bản tin và việc sử dụng được sử dụng để 

định nghĩa các yêu cầu ứng dụng. Số lần xuất hiện kiểm soát số lần xuất hiện của một 

thành phần dữ liệu xuất hiện trong một bản tin. Một vài thành phần dữ liệu sẽ luôn luôn 

xuất hiện (VD, số lần xuất hiện [1..1], [1..n]). Các thành phần dữ liệu khác sẽ không bao 

giờ xuất hiện (VD, số lần xuất hiện [0..0]). Số lần xuất hiện xác định số lần xuất hiện tối 

thiểu và tối đa mà một thành phần dữ liệu của bản tin phải được quy định trong bản tin 

phù hợp. Số lần xuất hiện được dùng để quy định một cặp tối đa – tối thiểu của các số 

nguyên không âm. Một bản tin phù hợp phải luôn chứa ít nhất số lần tối thiểu xuất hiện 

và sẽ không chứa nhiều hơn số lần tối đa xuất hiện. 

Một khoảng số lần xuất hiện rõ ràng là bắt buộc cho các thành phần nhóm phân 

đoạn (phân đoạn thông tin), phân đoạn và trường dữ liệu. Các thành phần và thành phần 
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con dữ liệu không rõ ràng bao gồm một khoảng (phạm vi) số lần xuất hiện, nhưng 

khoảng số lần xuất hiện thì mặc nhiên liên quan đến mỗi một thành phần và thành phần 

con dữ liệu. Số lần xuất hiện liên quan phụ thuộc vào mã sử dụng của thành phần dữ liệu. 

Đối với các thành phần và thành phần con dữ liệu với mã sử dụng R, khoảng số lần xuất 

hiện liên quan là [1..1]; đối với tất cả thành phần dữ liệu với một mã sử dụng RE hoặc O, 

số lần xuất hiện liên quan là [0..1]; đối với tất cả thành phần dữ liệu với mã sử dụng 

C(a/b), số lần xuất hiện liên quan được xác định bởi việc sử dụng kết quả dựa trên việc 

đánh giá của điều kiện sau và đối với tất cả thành phần dữ liệu với mã sử dụng X, số lần 

xuất hiện liên quan là [0..0]. 

Số lần xuất hiện có hai giá trị cụ thể. Nếu số lần xuất hiện tối thiểu là 0, thành phần 

dữ liệu có thể không xuất hiện trong bản tin. Trong một số trường hợp, số lần xuất hiện 

tối đa có thể không có giới hạn cụ thể. Trong trường hợp này, nó được xác định với “*” 

(VD, [n..*]). 

Các giá trị số lần xuất hiện hợp lệ được trình bày trong bảng Cardinality (số lần 

xuất hiện); các kết hợp không được thiết kế trong bảng thì không hợp lệ. Cụ thể là, mã sử 

dụng RE không phù hợp với số lần xuất hiện [1..1], [1..n], và [1..*]. Số lần xuất hiện 

[m..n], với m > 1, phù hợp với các mã sử dụng R và RE. Nếu một thành phần dữ liệu với 

khoảng số lần xuất hiện này có mã sử dụng RE, thành phần dữ liệu có thể không xuất 

hiện trong bản tin nhưng nếu xuất hiện, nó phải có ít nhất m lần xuất hiện và không thể có 

nhiều hơn n lần xuất hiện. 

Số lần xuất hiện 

Giá trị Diễn giải 
Các mã sử dụng 

hợp lệ 
Ghi chú 

[0..0] Thành phần không bao giờ xuất hiện X  

[0..1] Thành phần có thể không xuất hiện và nó có thể có tối 

đa 1 lần xuất hiện 

RE, O, 

C(a/b) 

 

[1..1] Thành phần phải có chính xác 1 lần xuất hiện R   

[0..n] Thành phần có thể không xuất hiện hoặc có thể có đến 

n lần xuất hiện 

RE, O, 

C(a/b) 

 

[1..n] Thành phần phải xuất hiện ít nhất 1 lần và có thể có 

đến n lần xuất hiện 

R   

[0..*] Thành phần có thể không xuất hiện hoặc có thể có số 

lần xuất hiện không giới hạn 

RE, O, 

C(a/b) 

 

[1..*] Thành phần phải xuất hiện ít nhất 1 lần và có thể có số 

lần xuất hiện không giới hạn. 

R   
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Giá trị Diễn giải 
Các mã sử dụng 

hợp lệ 
Ghi chú 

[m..n] 1 Thành phần phải có ít nhất “m” lần xuất hiện và có thể 

có tối đa “n” lần xuất hiện. Ngoại trừ trong trường hợp 

mã sử dụng là RE, thành phần có thể cũng không xuất 

hiện hoặc có 0 lần xuất hiện. 

R and RE  

[m..*]3 Thành phần phải có ít nhất “m” lần xuất hiện và có thể 

có số lần xuất hiện không giới hạn. Ngoại trừ trong 

trường hợp mã sử dụng là RE, thành phần có thể cũng 

không xuất hiện hoặc có 0 lần xuất hiện. 

R and RE  

2.B.7.5 Cách sử dụng  

Nội dung bản tin được chi phối bởi đặc tả kỹ thuật số lần xuất hiện liên quan tới mỗi 

thành phần dữ liệu của một bản tin HL7. Các quy định sử dụng chi phối hành vi dự kiến 

của ứng dụng gửi và ứng dụng nhận liên quan tới thành phần dữ liệu. Các mã sử dụng mở 

rộng/làm rõ các mã tùy chọn đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn HL7. Các mã sử dụng 

được sử dụng trong hồ sơ cấu hình bản tin để ràng buộc việc sử dụng của các thành thần 

đã được định nghĩa trong tiêu chuẩn. Các định nghĩa mã sử dụng được đưa ra từ quan 

điểm của bên gửi và bên nhận và xác định cụ thể các yêu cầu triển khai và thực hiện. 

Tiêu chuẩn cho phép sự linh hoạt trên diện rộng cho các cấu trúc bản tin mà các ứng 

dụng HL7 phải có thể nhận được bản tin thành công. Nhưng trong khi tiêu chuẩn cho 

phép các bản tin có thể thiếu các thành phần dữ liệu hoặc có thể chứa các thành phần dữ 

liệu mở rộng, nó không nên được suy luận từ yêu cầu này mà các bản tin tuân thủ. Trong 

thực tế, các mã sử dụng quy định trong một vị trí hồ sơ cấu hình bản tin yêu cầu tuân thủ 

nghiêm ngặt về hành vi của ứng dụng. 

2.B.7.5.1 Định nghĩa của phương thức sử dụng điều kiện 

Phương thức sử dụng điều kiện được định nghĩa như sau: 

C(a/b) - "a" và "b" trong cách thức diễn đạt là các vị trí dành cho các mã sử dụng 

đại diện cho thuộc tính kết quả đúng (“a”) và thuộc tính kết quả sai (“b”) của điều kiện. 

Điều kiện được diễn tả bởi thuộc tính điều kiện liên quan đến thành phần dữ liệu (tham 

khảo mục , 2.B.7.9, "Thuộc tính điều kiện" – Thuộc tính điều kiện). “a” và “b” sẽ là một 

trong những “R”, “RE”, “O” và/hoặc “X”. Các giá trị của “a” và “b” có thể giống nhau.  

Ví dụ C(R/RE) được diễn giải như sau. Nếu thuộc tính điều kiện liên quan đến 

thành phần dữ liệu là đúng thì cách sử dụng cho thành phần dữ liệu là R-bắt buộc. Nếu 

thuộc tính điều kiện liên quan đến thành phần dữ liệu là sai thì cách sử dụng cho thành 

phần dữ liệu là RE-bắt buộc nhưng có thể có giá trị rỗng. 

                                                           
1 m phải lớn hơn 1 và n phải lớn hơn hoặc bằng m; trường hợp m = 1 được giải quyết theo cách riêng. 
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Những trường hợp nó phù hợp với giá trị “a” và “b” giống nhau. Ví dụ, tiêu chuẩn 

cơ bản định nghĩa cách sử dụng của một thành phần dữ liệu là “C” và thuộc tính điều 

kiện dựa trên sự hiện diện hoặc không hiện diện của thành phần dữ liệu khác. Hồ sơ cấu 

hình có thể giới hạn thành phần dữ liệu mà điều kiện phụ thuộc vào X; trong trường hợp 

điều kiện luôn đánh giá sai. Vì vậy, điều kiện được cấu hình với C(X/X) từ hiệu quả 

mong muốn cho thành phần dữ liệu không được hỗ trợ. Lưu ý nó không thích hợp (trong 

trường hợp) để cấu hình thành phần dữ liệu X vì điều này phá vỡ các quy định của các sử 

dụng được phép cấu hình (tham khảo bảng HL7 tùy chọn và cách sử dụng phù hợp) 

Các quy định sử dụng cho một ứng dụng gửi 

Chỉ số tùy 

chọn/sử 

dụng 

Mô tả Yêu cầu triển khai Yêu cầu thực hiện 

R (bắt 

buộc) 

Ứng dụng sẽ triển khai 

các thành phần dữ liệu 

"R".  

Ứng dụng sẽ công bố các thành phần 

"R" với giá trị không rỗng. 

RE Bắt 

buộc 

nhưng 

có thể 

rỗng 

Ứng dụng sẽ triển khai 

các thành phần dữ liệu 

"RE". 

Ứng dụng sẽ công bố các thành phần dữ 

liệu "RE" với giá trị không rỗng nếu có 

dữ liệu phù hợp. Thuật ngữ "relevant – 

phù hợp" có một diễn giải gây nhiễu 

trong định nghĩa này2.  

C(a/b) Điều 

kiện 

Thành phần với mã sử dụng điều kiện có một thuộc tính điều kiện 

liên quan (tham khảo mục 2.B.7.9, "Thuộc tính điều kiện" – Thuộc 

tính điều kiện) được xác định các yêu cầu (mã sử dụng) của thành 

phần dữ liệu 

Nếu thuộc tính điều kiện liên quan tới thành phần dữ liệu là đúng, 

tuân thủ các quy định cho một giá trị a sẽ là một trong “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”. 

 Nếu thuộc tính điều kiện liên quan tới thành phần dữ liệu là sai, 

tuân thủ các quy định cho một giá trị b sẽ là một trong “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”. 

a và b có thể có giá trị giống nhau. 

X Không 

hỗ trợ 

Ứng dụng (hoặc như cấu 

hình) sẽ không triển 

khai các thành phần dữ 

liệu "X". 

Ứng dụng sẽ không công bố các thành 

phần dữ liệu "X". 

O Optiona

l 

Không. Chỉ số sử dụng 

cho thành phần dữ liệu 

Không áp dụng. 

                                                           
2    Có nhiều sự diễn giải của “RE” khi một giá trị được biết đến. Một là “năng lực phải luôn được hỗ trợ và một giá 

trị được gửi nếu được biết đến”, những diễn giải khác là “năng lực phải luôn được hỗ trợ và một giá trị có thể 
hoặc không thể được gửi đi ngay cả khi được biết đến dựa trên một điều kiện mở rộng đặc tả kỹ thuật cấu hình. 
Điều kiện có thể được ghi chú trong hồ sơ cấu hình nhưng không thể được sử lý tự động”. Đây là những gì có 
thể được diễn giải từ phần “phù hợp” của định nghĩa. Bất kể việc diễn giải mã sử dụng “RE”, một bộ các tình 
huống kiểm tra có thể được phát triển cho các kiểm tra thành phần dữ liệu “RE” một cách đầy đủ. Tham khảo 
mục “Conformity Assessment of Conformance Constructs – Đánh giá sự phù hợp của các cấu trúc phù hợp” để 
biết thêm thông tin chi tiết. 
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Chỉ số tùy 

chọn/sử 

dụng 

Mô tả Yêu cầu triển khai Yêu cầu thực hiện 

này chưa được định 

nghĩa. Đối với việc thực 

hiện cấu hình tất cả các 

thành phần tùy chọn 

phải được cấu hình với 

R, RE, C(a/b) hoặc X. 
 

Các quy định sử dụng cho một ứng dụng nhận 

Chỉ số 

tùy 

chọn/sử 

dụng 

Mô tả Yêu cầu thực hiện Yêu cầu hoạt động 

R Bắt buộc Ứng dụng sẽ triển khai 

các thành phần "R".  

Ứng dụng nhận sẽ xử lý (lưu/in ấn/lưu 

trữ/vv) thông tin được chuyển tải bởi 

một thành phần bắt buộc.  

Một ứng dụng nhận sẽ tạo ra một ngoại 

lệ liên quan đến sự vắng mặt của một 

thành phần bắt buộc. Ứng dụng nhận sẽ 

không tạo ra lỗi liên quan đến sự hiện 

diện của thành phần dữ liệu bắt buộc. 

RE Bắt buộc 

nhưng có 

thể rỗng 

Ứng dụng sẽ triển khai 

các thành phần dữ liệu 

“RE”. 

Ứng dụng nhận sẽ xử lý (lưu/in/lưu 

trữ/vv) thông tin chuyển tải bởi một 

thành phần dữ liệu bắt buộc nhưng có 

thể rỗng. Ứng dụng nhận sẽ xử lý bản 

tin nếu thành phần dữ liệu bị thiếu 

(nghĩa là, một ngoại lệ không được tạo 

ra bởi vì thành phần dữ liệu bị thiếu). 

C(a/b) Điều kiện Thành phần với mã sử dụng điều kiện có một thuộc tính điều kiện 

liên quan (tham khảo mục 2.B.7.9, "Thuộc tính điều kiện" – Thuộc 

tính điều kiện) xác định các yêu cầu (mã sử dụng) của thành phần 

dữ liệu 

Nếu thuộc tính điều kiện liên quan tới thành phần dữ liệu là đúng, 

tuân thủ các quy định cho một giá trị a sẽ là một trong “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”. 

Nếu thuộc tính điều kiện liên quan tới thành phần dữ liệu là sai, 

tuân thủ các quy định cho một giá trị b sẽ là một trong “R”, “RE”, 

“O” hoặc “X”. 

a và b có thể có giá trị giống nhau. 

X Không hỗ 

trợ 

Ứng dụng (hoặc như cấu 

hình) sẽ không triển 

khai các thành phần dữ 

liệu "X". 

Không, nếu thành phần dữ liệu không 

được gửi đi. 

Nếu thành phần dữ liệu được gửi đến 

ứng dụng nhận có thể xử lý bản tin, sẽ 
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Chỉ số 

tùy 

chọn/sử 

dụng 

Mô tả Yêu cầu thực hiện Yêu cầu hoạt động 

bỏ qua thành phần và có thể tạo ra một 

ngoại lệ. Ứng dụng nhận sẽ không xử lý 

(lưu/in/lưu trữ/vv) thông tin chuyển tải 

bởi thành phần dữ liệu không hỗ trợ 

O Optional Không. Chỉ số sử dụng 

cho thành phần dữ liệu 

này chưa được định 

nghĩa. Đối với việc thực 

hiện cấu hình tất cả các 

thành phần dữ liệu tùy 

chọn phải được cấu hình 

với R, RE, C(a/b) hoặc 

X. 

Không 

 

2.B.7.6 Mối quan hệ giữa cách sử dụng phù hợp và tùy chọn HL7 

Các mã sử dụng phù hợp có nhiều quy định hơn các mã tùy chọn HL7. Bởi vì yêu 

cầu các trạng thái hợp chuẩn phải được tuân thủ với định nghĩa bản tin HL7 được lấy từ 

các giới hạn dựa trên các mã sử dụng có thể được thiết lập cho thành phần dữ liệu dựa 

trên tùy chọn HL7. Ví dụ, bất kỳ thành phần dữ liệu được thiết lập là bắt buộc trong định 

nghĩa bản tin HL7 tiêu chuẩn sẽ cũng là bắt buộc trong các hồ sơ cấu hình bản tin HL7 

của bản tin tiêu chuẩn. 

Các sử dụng hợp chuẩn và tùy chọn HL7 

Sử dụng/Tùy chọn cơ bản 
Nguồn gốc (ràng buộc)  

Tùy chọn/sử dụng 
Ghi chú 

R – Bắt buộc R  

RE - Bắt buộc nhưng có thể rỗng 3 RE, R  

O – Tùy chọn (không bắt buộc) R, RE, O, C(a/b), X O chỉ được cho phép trong các hồ 

sơ cấu hình ràng buộc 

C – Có điều kiện C(a/b),R "a" và "b" sẽ là một trong "R", 

"RE", "O" hoặc "X". "a" và "b" có 

thể có giá trị giống nhau. 

X – Không hỗ trợ X  

B –Tương thích ngược R, RE, O, C(a/b), X B chỉ được cho phép trong các 

định nghĩa ràng buộc 

                                                           
3 Đây là một tùy chọn được thêm vào phiên bản 2.7.  ý nghĩa hơi khác nhau từ mã sử dụng hồ sơ cấu hình bản tin 

của RE. 
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Sử dụng/Tùy chọn cơ bản 
Nguồn gốc (ràng buộc)  

Tùy chọn/sử dụng 
Ghi chú 

W – Đã được rút bỏ X  

Các mã sử dụng phù hợp có thể cũng bị ràng buộc hơn trong các ràng buộc hạn 

chế chi tiết hơn hoặc trong các hồ sơ triển khai. Bảng hồ sơ cấu hình sử dụng phù hợp 

cho biết phương thức các mã sử dụng phù hợp có thể bị ràng buộc chi tiết hơn. 

Hồ sơ cấu hình sử dụng phù hợp 

Cách sử dụng phù hợp Các khả năng ràng buộc Ghi chú 

R – Bắt buộc R  

RE – Bắt buộc nhưng 

có thể rỗng 

RE, R  

C(a/b) Tuân thủ các quy tắc 

cho R, RE và X trong 

bảng này khi chúng áp 

dụng a và b. 

Ví dụ, C(RE/X) có thể bị ràng 

buộc chi tiết hơn với C(R/X) 

X –  Không hỗ trợ X  

Lưu ý: 

 Cấu trúc sử dụng điều kiện sẽ không được lồng ghép 

 Các điều kiện trong hồ sơ gốc sẽ không sửa đổi các điều kiện trong hồ sơ cơ bản. 

Các trường hợp ngoại lệ là một loại bỏ các điều kiện trong một hồ sơ gốc nếu nó có thể 

được liên tục đánh giá đúng hoặc sai và sau đó được thay thế bởi các mã sử dụng thích 

hợp. 

2.B.7.7 Mối quan hệ giữa cách sử dụng và số lần xuất hiện 

Số lần xuất hiện chi phối việc xuất hiện của một trường dữ liệu và cách sử dụng chi 

phối hành vi dự kiến của các ứng dụng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chúng phải được 

duy trì. Việc kết hợp hợp lệ của cả hai được định nghĩa trong bảng Cardinality (số lần 

xuất hiện). Đối với mục đích của các hồ sơ cấu hình bản tin, việc kết hợp số lần xuất hiện 

và cách sử dụng đã được kiểm tra ở đây. Những ràng buộc trên các kết hợp cho phép là: 

a) Nếu cách sử dụng của một thành phần dữ liệu là bắt buộc (R), số lần xuất 

hiện tối thiểu của thành phần dữ liệu sẽ luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 1. 

b) Nếu cách sử dụng của một thành phần dữ liệu là không bắt buộc (R) (nghĩa 

là, bất kỳ mã khác ‘R’), số lần xuất hiện tối thiểu sẽ là 0 ngoại trừ các điều kiện sau đây: 

Nếu tác giả của hồ sơ cấu hình mong muốn diễn tả một trường hợp mà một thành 

phần dữ liệu sẽ không xuất hiện thường xuyên, nhưng khi sự xuất hiện phải có số lần lặp 

nhất định lớn hơn 1, điều này có thể chỉ rõ bằng cách quy định cụ thể mã sử dụng không 

bắt buộc với số lần xuất hiện tối thiểu là số lặp lại tối thiểu khi thành phần dữ liệu xuất 

hiện. Điều này được thực hiện, như trong UML, với một diễn giải dưới dạng (m..n), cho 
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biết số lần xuất hiện được phép là 0, hoặc nằm trong khoảng từ m đến n. 

Ví dụ các kết hợp: 

Ví dụ các kết hợp cách sử dụng – số lần xuất hiện 

Số lần xuất 

hiện 

Cách sử 

dụng 

Diễn giải 

[1..1] R Thành phần dữ liệu sẽ luôn xuất hiện chính xác 1 lần. 

[1..5] R Thành phần dữ liệu sẽ xuất hiện giữa 1 và 5 lần 

[0..1] RE Thành phần dữ liệu phải hỗ trợ, nhưng có thể không xuất hiện 

thường xuyên. 

[0..5] C(R/X) Nếu thuộc tính điều kiện là đúng, thành phần dữ liệu sẽ luôn xuất 

hiện giữa 1 và 5 lần. Nếu thuộc tính điều kiện là sai, thì nó sẽ xuất 

hiện 0 lần. 

[3..5] RE Nếu bất kỳ giá trị của thành phần dữ liệu được gửi đi, thành phần dữ 

liệu phải xuất hiện ít nhất 3 lần và không vượt quá 5 lần. Tuy nhiên, 

thành phần dữ liệu có thể không xuất hiện (0 lần) 

2.B.7.8 Cách sử dụng trong các thành phần phân cấp theo thứ bậc 

Là một phần trong khuôn khổ phù hợp, có một nguyên tắc bổ sung để xác định một 

'thành phần dữ liệu' đặc biệt xuất hiện. Quy tắc là như sau: Đối với một thành phần dữ 

liệu được xem xét xuất hiện, nó phải có nội dung. Điều này có nghĩa rằng các thành phần 

dữ liệu đơn giản (các trường dữ liệu, các thành phần hoặc tiểu thành phần với các kiểu dữ 

liệu đơn giản như NM, ST, ID) phải có ít nhất một ký tự. Các thành phần dữ liệu phức tạp 

(bao gồm các thành phần dữ liệu khác, ví dụ như, Messages – các bản tin, Groups phân 

đoạn – nhóm phân đoạn, phân đoạn – phân đoạn dữ liệu, Fields – trường dữ liệu với các 

kiểu dữ liệu phức hợp như CNE, XPN, vv), phải chứa ít nhất một thành phần dữ liệu xuất 

hiện (tồn tại). Các thành phần dữ liệu không đáp ứng được các điều kiện này thì không 

được coi là xuất hiện (tồn tại). 

Ví dụ, nếu một trường dữ liệu được tạo thành từ 4 yêu cầu, nhưng có thể có các 

thành phần rỗng, ít nhất một trong những thành phần phải xuất hiện để cho trường dữ liệu 

này được xem xét là xuất hiện. Như vậy, nếu trường dữ liệu cấu hình là bắt buộc, một bản 

tin sẽ chỉ được tuân thủ nếu trường dữ liệu có chứa ít nhất một thành phần dữ liệu được 

công bố. Lý do cho quy tắc này là để đảm bảo rằng mục đích của hồ sơ cấu hình được 

đáp ứng. Quy tắc là thực sự cần thiết vì mã hóa truyền thống "thanh thẳng đứng - |" được 

phép, ví dụ, đối với một định danh phân đoạn cơ bản không có trường dữ liệu (ví dụ, một 

dòng chỉ chứa "NTE |" sẽ được coi là hợp lệ theo các quy định tiêu chuẩn, nhưng sẽ được 

coi là không xuất hiện theo như kiểm tra đối với một đặc điểm kỹ thuật phù hợp). Việc 

mã hóa XML cũng cho phép điều này, cũng như các trường dữ liệu mà không có các 

thành phần dữ liệu của chúng, các thành phần dữ liệu mà không có các thành phần dữ 

liệu con của chúng, vv (ví dụ, <PID.3 />). 
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2.B.7.9 Thuộc tính điều kiện 

Nếu mã sử dụng của một thành phần dữ liệu là C (tức là, C (a / b), sau đó một thuộc 

tính điều kiện phải được kết hợp với thành phần dữ liệu này để xác định các điều kiện mà 

theo đó thành phần dữ liệu phải được hoặc được phép xuất hiện. Thuộc tính phải được 

kiểm chứng và dựa trên các giá trị khác trong bản tin. Thuộc tính này có thể được diễn tả 

dưới dạng một biểu thức toán học hoặc dưới dạng văn bản và có thể được tận dụng khai 

thác tương đương, toán tử logic AND, OR và NOT. Các ứng dụng gửi và nhận phù hợp sẽ 

đánh giá thuộc tính. Khi cách sử dụng là không 'C', thuộc tính điều kiện sẽ không có giá 

trị. 

2.B.7.10 Chú thích 

Các chú thích cung cấp các lời giải thích chi tiết hơn để đào tạo những người sử 

dụng/người triển khai tiềm năng. Chúng thường được sử dụng để nâng cao các mô tả các 

thành phần dữ liệu của đặc tả kỹ thuật cơ bản để gắn chúng vào một tình huống (bối 

cảnh) cụ thể. 

Những loại chú thích được hỗ trợ: 

 Định nghĩa: Một giải thích về ý nghĩa của thành phần dữ liệu 

 Mô tả: Một giải thích của thành phần dữ liệu liên quan. Việc này có thể chứa 

đánh dấu định dạng 

 Kiểu chú thích: Chú thích phát triển nội bộ về lý do (nguyên nhân) các quyết 

định mẫu đặc biệt được tạo ra, các vấn đề nổi bật và công việc còn tồn đọng. Chúng có 

thể chứa đánh dấu định dạng. Không dành cho việc công bố ra bên ngoài. 

 Chú thích triển khai: Các chú thích triển khai cung cấp một mô tả chung về 

phương thức thành phần dữ liệu được sử dụng, như là các gợi ý về cách sử dụng hoặc 

diễn giải nó. 

 Chú thích khác: Nội dung bổ sung liên quan đến thành phần dữ liệu 

 Ví dụ: Một ví dụ 

 Khả năng bổ sung để giao tiếp mô hình phù hợp và các mối quan hệ thành 

phần. Những điều này, cũng như thuộc tính điều kiện, sẽ cho phép các ràng buộc văn bản 

hoặc có thể kiểm chứng chính thức. 

2.B.8 Định nghĩa tĩnh – cấp độ bản tin  

Định nghĩa tĩnh cấp bản tin sẽ được ghi chép (tài liệu hóa) bằng cách sử dụng cú 

pháp bản tin lý thuyết HL7, với việc bổ sung các quy định cụ thể số lần xuất hiện và 

cách sử dụng đối với từng phân đoạn chứa trong cấu trúc bản tin. 

Cột cách sử dụng (OPT) sẽ được cập nhật để cho biết cách sử dụng của phân đoạn 

hoặc nhóm phân đoạn trong định nghĩa tĩnh đặc biệt này. 
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Cột số lần xuất hiện sẽ cho biết chính xác số lần xuất hiện tối thiểu và tối đa của 

trường dữ liệu được phép đối với phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn trong định nghĩa tĩnh 

đặc biệt này. 

Mẫu định nghĩa tĩnh – cấp độ bản tin 

ADT^A01^ADT_A01 Bản tin ADT 
Trạng 

thái 

Cách sử 

dụng 
Số lần xuất hiện Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  R [1..1] 2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  X [0..0] 2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người 

dùng 

 X [0..0] 2 

EVN Loại sự kiện  R [1..1] 3 

PID Định danh bệnh nhân  R [1..1] 3 

[  PD1  ] Thông tin nhân khẩu học bổ 

sung 

 X [0..0] 3 

[  ARV  ] Hạn chế truy cập  X [0..0] 3 

[{ ROL }] Vai trò  X [0..0] 15 

[{ NK1 }] Thân nhân/Các đối tượng liên 

quan 

 RE [0..3] 3 

   PV1 Bệnh nhân thăm khám  C [0..1] 3 

[  ARV  ] Hạn chế truy cập  X [0..0] 3 

[  PV2  ] Bệnh nhân thăm khám – thông 

tin bổ sung 

 RE [0..1] 3 

[{ ROL }] Vai trò  X [0..0] 15 

[{ DB1 }] Thông tin tàn tật  X [0..0] 3 

[{ OBX }] Quan sát/Kết quả  X [0..0] 7 

[{ AL1 }] Thông tin dị ứng  RE [0..10] 3 

[{ DG1 }] Thông tin chẩn đoán  X [0..0] 6 

[  DRG  ] Chẩn đoán liên quan nhóm  X [0..0] 6 

[{ --- bắt đầu PROCEDURE  X [0..0]  

     PR1  Các thủ tục  X [0..0] 6 

  [{ ROL }] Vai trò  X [0..0] 15 

}] --- kết thúc PROCEDURE     

[{ GT1 }] Người bảo đảm  X [0..0] 6 

[{  --- bắt đầu INSURANCE  X [0..0]  

     IN1 Bảo hiểm  X [0..0] 6 

  [  IN2 ] Thông tin bảo hiểm bổ sung  X [0..0] 6 

  [{ IN3 }]  Thông tin bảo hiểm bổ sung – 

Chứng nhận 

 X [0..0] 6 

  [{ ROL }] Vai trò  X [0..0] 15 

}] --- kết thúc INSURANCE     

[  ACC  ] Thông tin tai nạn  X [0..0] 6 

[  UB1  ] Thông tin hóa đơn thống nhất  X [0..0] 6 

[  UB2  ] Thông tin hóa đơn 92 thống 

nhất 

 X [0..0] 6 
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ADT^A01^ADT_A01 Bản tin ADT 
Trạng 

thái 

Cách sử 

dụng 
Số lần xuất hiện Chương 

[  PDA  ] Bệnh nhân tử vong và khám 

nghiệm tử thi 

 X [0..0] 3 

2.B.8.1 Các định nghĩa phân đoạn 

Bộ các phân đoạn và nhóm phân đoạn được bao gồm trong bản tin sẽ được định 

nghĩa. Bất kỳ phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn bắt buộc sẽ xuất hiện trong bản tin HL7 

2.B.8.2 Cách sử dụng phân đoạn 

Cách sử dụng phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn trong một bản tin sẽ được định 

nghĩa một trong những mã trong bảng cách sử dụng đã được định nghĩa trước đây. 

2.B.8.3 Số lần xuất hiện của phân đoạn 

Một vài phân đoạn và nhóm phân đoạn trong bản tin HL7 được phép lặp lại. Số lần 

xuất hiện của tất cả phân đoạn và nhóm phân đoạn trong bản tin sẽ được định nghĩa. 

Định nghĩa tĩnh – cấp độ phân đoạn  

Định nghĩa tĩnh cấp độ phân đoạn sẽ được ghi lại (tài liệu hóa) bằng cách sử dụng 

bảng thuộc tính phân đoạn HL7 định dạng với việc bổ sung của chiều dài (kích thước) 

cụ thể, cách sử dụng và số lần xuất hiện đối với mỗi trường dữ liệu chứa trong phân đoạn 

 Cột chiều dài (kích thước) sẽ được cập nhật chiều dài chính xác được phép 

cho trường dữ liệu trong định nghĩa phân đoạn này. 

 Cột cách sử dụng sẽ phản ánh chính xác cách sử dụng của trường dữ liệu trong 

định nghĩa phân đoạn này 

 Cột số lần xuất hiện sẽ phản ánh chính xác số lần lặp lại tối thiểu và tối đa của 

trường dữ liệu được phép trong định nghĩa phân đoạn này 

Mẫu định nghĩa cấp độ phân đoạn – PID (Định danh bệnh nhân) phân đoạn 

Số TT 
Chiều 

dài 

Chiều 

dài 

phù 

hợp 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
Tên thành phần dữ liệu 

1 1..4  SI O   00104 Thiết lập ID – PID 

2    W   00105 ID bệnh nhân 

3   CX R Y  00106 Danh sách định danh của bệnh nhân 

4    W   00107 ID bệnh nhân thay thế – PID 

5   XPN R Y 0200 00108 Tên bệnh nhân 

6   XPN O Y  00109 Tên thời con gái của Mẹ 

7   DTM O   00110 Ngày/Thời gian sinh 

8   CWE O  0001 00111 Giới tính theo quản lý hành chính 

9    W   00112 Bí danh của Bệnh nhân 

10   CWE O Y 0005 00113 Chủng tộc 

11   XAD O Y  00114 Địa chỉ của bệnh nhân 
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Số TT 
Chiều 

dài 

Chiều 

dài 

phù 

hợp 

Loại dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số hạng 

mục 
Tên thành phần dữ liệu 

12    W   00115 Mã hạt/tỉnh 

13   XTN B Y  00116 Số điện thoại – nhà riêng 

14   XTN B Y  00117 Số điện thoại – nơi làm việc 

15   CWE O  0296 00118 Ngôn ngữ chính 

16   CWE O  0002 00119 Tình trạng hôn nhân 

17   CWE O  0006 00120 Tôn giáo 

18   CX O   00121 Mã số tài khoản của bệnh nhân 

19    W   00122 Mã số an sinh xã hội – bệnh nhân 

20    W   00123 Mã số giấy phép lái xe – bệnh nhân 

21   CX O Y  00124 Định danh của Mẹ 

22   CWE O Y 0189 00125 Nhóm sắc tộc 

23  250# ST O   00126 Nơi sinh 

24 1..1  ID O  0136 00127 Chỉ báo đa sinh (sinh đôi, sinh ba, …) 

25  2= NM O   00128 Thứ tự khi sinh 

26   CWE O Y 0171 00129 Tư cách công dân 

27   CWE O  0172 00130 Tình trạng cựu chiến binh 

28    W   00739 Quốc tịch 

29   DTM O   00740 Ngày và thời gian tử vong 

30 1..1  ID O  0136 00741 Chỉ báo bệnh nhân tử vong 

31 1..1  ID O  0136 01535 Chỉ báo không xác định danh tính 

32   CWE O Y 0445 01536 Mã độ tin cậy về danh tính 

33   DTM O   01537 Ngày/Thời gian cập nhật lần cuối 

34   HD O   01538 Cơ sở cập nhật lần cuối 

35   CWE C  0446 01539 Mã phân loại 

36   CWE C  0447 01540 Mã nòi/giống (thú y) 

37  80= ST O   01541 Dòng giống/Nòi giống 

38   CWE O 2 0429 01542 Mã phân lớp sản phẩm 

39   CWE O Y 0171 01840 Tư cách công dân của bộ lạc 

40   XTN O Y  02289 Thông tin viễn thông của bệnh nhân (số 

điện thoại, máy nhắn tin, …) 

2.B.8.5 Định nghĩa trường dữ liệu 

Bộ các trường dữ liệu của phân đoạn trong định nghĩa cấp độ bản tin sẽ được quy 

định cụ thể. 

Nếu một phân đoạn xuất hiện nhiều lần trong một hồ sơ cấu hình bản tin, nó có thể 

được trình bày bởi các hồ sơ cấu hình phân đoạn khác nhau. Việc này sẽ được định nghĩa 

rõ ràng trong định nghĩa cấp độ bản tin. 

2.B.8.6 Số lần xuất hiện trường dữ liệu 

Một vài trường dữ liệu trong một phân đoạn được phép lặp lại. Số lần xuất hiện của 

tất cả các trường dữ liệu trong phân đoạn sẽ được định nghĩa. 
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2.B.8.7 Cách sử dụng trường dữ liệu  

Cách sử dụng trường dữ liệu trong một phân đoạn sẽ được định nghĩa nhất quán 

với loại hồ sơ cấu hình và việc sử dụng một trong các mã đã được xác định trong các 

bảng định nghĩa cách sử dụng trước đây. 

2.B.8.8 Loại dữ liệu  

Loại dữ liệu của trường dữ liệu trong một phân đoạn sẽ được cập nhật để phản ánh 

chính xác loại dữ liệu cho trường dữ liệu trong định nghĩa phân đoạn này. 

2.B.8.9 Chiều dài (kích thước) 

Kích thước của trường dữ liệu trong một phân đoạn sẽ được cập nhật để phản ánh 

chính xác chiều dài của trường dữ liệu trong định nghĩa phân đoạn. Ở đây, hai hạng mục 

thông tin sẽ cung cấp việc trình diễn chiều dài tối thiểu bắt buộc của dữ liệu phải có và 

chiều dài tối đa không được vượt qua. 

2.B.8.10 Chiều dài phù hợp 

Chiều dài này cho biết số lượng ký tự mà ứng dụng phù hợp phải có khả năng xử lý 

được. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo chương 2, mục 2.5.5.3, 

“Conformance Length” – Chiều dài phù hợp. 

2.B.8.11 Bảng tham chiếu  

Tên bảng của trường dữ liệu trong một phân đoạn sẽ được cập nhật để phản ánh 

chính xác bảng được sử dụng cho trường dữ liệu trong định nghĩa phân đoạn. 

2.B.9 Định nghĩa tĩnh – cấp độ trường dữ liệu  

2.B.9.1 Các định nghĩa trường dữ liệu 

Mỗi trường dữ liệu riêng biệt trong một phân đoạn (phân đoạn dữ liệu) được xác 

định hoàn chỉnh để loại bỏ bất kỳ sự mơ hồ có thể. 

Trong trường hợp đó các mô tả trường dữ liệu HL7 phiên bản 2.x là không đủ, một 

định nghĩa ngữ nghĩa chính xác sẽ đưa ra quy định cụ thể. 

2.B.9.2 Các giá trị của trường dữ liệu đã được đề xuất và do người dùng tự định 

nghĩa 

Các bộ mã được phép (bảng) cho nhiều trường dữ liệu trong phạm vi tiêu chuẩn 

HL7 được quy định dưới dạng (kiểu dữ liệu ID) giá trị do HL7 quy định hoặc giá trị do 

người dùng định nghĩa (kiểu dữ liệu IS). 

Trong những trường hợp này, bộ mã chính xác cho phép được quy định. Những 

giá trị này sẽ được xác định theo phạm vi cụ thể của việc sử dụng cho các hồ sơ bản tin 

bởi các nhà phân phối, nhà cung cấp, hoặc trong một lĩnh vực. 

Các trường dữ liệu loại dữ liệu đầu vào được mã hóa (CE, CF, CWE, và CNE) 

được quy định cụ thể bằng cách công bố trên các hệ thống mã hóa. Đối với mỗi trường 
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dữ liệu này, hệ thống mã hóa cụ thể sẽ được xác định. Các ứng dụng thích hợp bị bắt 

buộc sử dụng hệ thống mã hóa đặc biệt, nhưng cũng có thể sử dụng hệ thống mã hóa thay 

thế được hỗ trợ bởi loại dữ liệu (tham khảo ví dụ trong mỗi định nghĩa loại dữ liệu). 

2.B.9.3 Giá trị hằng số (không thay đổi hoặc bất biến) 

Nếu một thành phần dữ liệu sẽ luôn luôn có một giá trị không đổi, thành phần dữ 

liệu này phải được quy định cụ thể. Giá trị không đổi chỉ có thể được quy định cho các 

thành phần dữ liệu yếu tố đại diện cho các kiểu dữ liệu cơ bản, tức là, họ không có các 

thành phần dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu con. 

2.B.9.4 Giá trị dữ liệu 

Một danh sách các ví dụ giá trị dữ liệu cho thành phần dữ liệu có thể được quy định. 

Giá trị dữ liệu chỉ có thể được quy định cho các thành phần đại diện cho các kiểu dữ liệu 

cơ bản, nghĩa là chúng không có các thành phần dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu con. 

2.B.9.5 Mẫu so khớp phù hợp 

Các ràng buộc hạn chế cho các mẫu phù hợp trong các trường dữ liệu có thể được 

quy định cụ thể. Ngoài việc mô tả dưới dạng văn bản của ràng buộc, các biểu thức chính 

thức có thể được quy định. Những biểu thức chính quy này có thể là Object Constraint 

Language (OCL – Ngôn ngữ ràng buộc đối tượng), các biểu thức chính thống (RegEx)4, 

và XML Path Language (XPath)5 – ngôn ngữ đường dẫn XML  

2.B.9.6 Các quan hệ thành phần 

Mối quan hệ thành phần có thể được quy định cụ thể. Ngoài các mô tả văn bản của 

những ràng buộc này, các biểu thức chính quy có thể được quy định. Những biểu thức 

chính quy có thể là Object Constraint Language (OCL), các biểu thức chính thống 

(RegEx)6, và XML Path Language (XPath)7 

2.B.9.7 Cấu hình nhiều sự xuất hiện 

Những sự xuất hiện riêng lẻ của một thành phần dữ liệu có thể được cấu hình khác 

nhau. Cơ chế này cho phép sự linh hoạt hơn đối với các thành phần dữ liệu ràng buộc. Ví 

dụ, mỗi lần xuất hiện của một danh sách định danh bệnh nhân có thể được cấu hình khác 

nhau. Những sự xuất hiện riêng lẻ trong các phiên bản HL7 trước phiên bản V2.8 của một 

thành phần dữ liệu đã được cấu hình các ràng buộc tương tự và thường đại diện cho một 

tập cha của những ràng buộc. 

Để minh họa việc sử dụng của việc cấu hình các thành phần riêng biệt, xem xét ví 

dụ sau đây: 

                                                           
4 Tham khảo Part 2 of W3C schema (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/) để có thông tin chi tiết về các biểu thức 

chính quy. 
5 Tham khảo XML Path Language (http://www.w3.org/TR/xpath) 
6 Tham khảo Part 2 of W3C schema (http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/) để có thông tin chi tiết về các biểu thức 

chính quy. 
7 Tham khảo XML Path Language (http://www.w3.org/TR/xpath) 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
http://www.w3.org/TR/xpath
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
http://www.w3.org/TR/xpath
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Giả sử một trường dữ liệu có số lần xuất hiện là 3. Giả định trường dữ liệu có 4 

thành phần dữ liệu và lần xuất hiện đầu tiên của trường dữ liệu sẽ luôn bị ràng buộc như 

sau: 

<comp name="comp 1"  usage=" R/" > 

<comp name="comp 2"  usage=" R " > 

<comp name="comp 3" usage="X"/> 

<comp name="comp 4" usage="X"/> 

Giả sử lần xuất hiện thứ hai của trường dữ liệu, khi xuất hiện, nó bị ràng buộc theo 

cách sau: 

<comp name="comp 1" usage="R"/> 

<comp name="comp 2" usage="RE"/> 

<comp name="comp 3" usage="RE"/> 

<comp name="comp 4" usage="X"/> 

Và lần xuất hiện lần thứ ba của trường dữ liệu như sau: 

<comp name="comp 1" usage="X"/> 

<comp name="comp 2" usage="X"/> 

<comp name="comp 3" usage="R"/> 

<comp name="comp 4" usage="R"/> 

Việc sử dụng cơ chế cấu hình của các phiên bản trước phiên bản 2.8, không thể 

ràng buộc trường dữ liệu theo phương thức đã được chỉ ra. Để cho phép 03 lần xuất hiện 

đã được mô tả ở trên, hồ sơ cấu hình sẽ phải bao gồm một thành phần dữ liệu như sau 

cho việc ràng buộc trường dữ liệu: 

<field name="field X" min="1" max ="3" ...> 

<comp name="comp 1" usage="RE"/> 

<comp name="comp 2" usage="RE"/> 

<comp name="comp 3" usage="RE"/> 

<comp name="comp 4" usage="RE"/> 

</field> 

Để cho phép người tạo hồ sơ cấu hình ràng buộc mỗi lần xuất hiện của trường dữ 

liệu, một thành phần dữ liệu xuất hiện có thể được sử dụng. Việc sử dụng thành phần dữ 

liệu xuất hiện, hồ sơ cấu hình sẽ thay thế định nghĩa trường dữ liệu ở trên với định nghĩa 

trường dữ liệu sau đây: 

<field name="field X" min="1" max ="3" ...> 

<occurrence > 

<comp name="comp 1" usage="R"/> 

<comp name="comp 2" usage="R"/> 

<comp name="comp 3" usage="X"/> 

<comp name="comp 4" usage="X"/> 

</occurrence> 

<occurrence> 

<comp name="comp 1" usage="R"/> 

<comp name="comp 2" usage="RE"/> 

<comp name="comp 3" usage="RE"/> 

<comp name="comp 4" usage="X"/> 

</occurrence> 
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<occurrence> 

<comp name="comp 1" usage="X"/> 

<comp name="comp 2" usage="X"/> 

<comp name="comp 3" usage="R"/> 

<comp name="comp 4" usage="R"/> 

</occurrence> 

</field> 

Để được rõ ràng, cần lưu ý rằng hồ sơ cấu hình thành phần dữ liệu mới không bao 

hàm bất kỳ thay đổi nào để mã hóa bản tin; nó chỉ đơn giản là cho phép kiểm soát tốt hơn 

các lần xuất hiện riêng lẻ của thành phần dữ liệu so với tiêu chuẩn hiện nay cho phép. 

Một số tùy chọn có thể được dùng để quy định các lần xuất hiện riêng biệt. Các 

thuộc tính order (thứ tự) có thể được quy định để chỉ ra nếu thứ tự của các lần xuất hiện 

là rất quan trọng. Theo mặc định, như trong ví dụ trên, nếu order (thứ tự) không được 

quy định cụ thể hoặc quy định là "false – sai" sau đó các thành phần có thể tuân theo bất 

kỳ sự xuất hiện đã được quy định. Nếu thuộc tính order (thứ tự) là "true – đúng", sau đó 

thứ tự là yếu tố quan trọng và các thành phần dữ liệu phải xuất hiện theo thứ tự đã được 

quy định. 

Để kích hoạt tính năng sự xuất hiện đặc biệt được ràng buộc mà không cần phải quy 

định một ràng buộc thứ tự cho mỗi lần xuất hiện của thành phần dữ liệu, thuộc tính 

number (số) là không bắt buộc (tùy chọn). Thuộc tính thứ tự và số là hai thuộc tính loại 

trừ lẫn nhau. Ví dụ, nếu nó thực sự cần thiết để ràng buộc chặt chẽ lần xuất hiện thứ hai 

nhưng cho phép các lần xuất hiện khác linh hoạt hơn, hồ sơ cấu hình có thể quy định: 

<field name="field X" min="1" max ="3" ...> 

<occurrence> 

<comp name="comp 1" usage="RE"/> 

<comp name="comp 2" usage="RE"/> 

<comp name="comp 3" usage="RE"/> 

<comp name="comp 4" usage="RE"/> 

</occurrence> 

<occurrence number="2"> 

<comp name="comp 1" usage="R"/> 

<comp name="comp 2" usage="R"/> 

<comp name="comp 3" usage="X"/> 

<comp name="comp 4" usage="X"/> 

</occurrence> 

</field> 

Một thành phần dữ liệu xuất hiện mà không có một thuộc tính số sẽ được hiểu khi 

áp dụng cho tất cả các lần xuất hiện của thành phần dữ liệu không có quy định khác. Nói 

cách khác, trong trường hợp trên, tất cả các thành phần dữ liệu trong mỗi lần xuất hiện 

của trường dữ liệu được chỉ định là RE ngoại trừ lần thứ hai, mà phải có sự xuất hiện 

chính xác hai thành phần dữ liệu đầu tiên. Đặc tả kỹ thuật sự xuất hiện có thể có bất kỳ 

thuộc tính số hoặc không số. 

Thành phần xuất hiện cũng có thể được quy định dựa trên giá trị của một thành 

phần được chỉ định trong trường dữ liệu. Thuộc tính "position – vị trí" quy định thành 
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phần được đánh giá để xác định việc cấu hình sự xuất hiện. Thuộc tính position tham 

chiếu đến thành phần dữ liệu sẽ luôn luôn được cấu hình là bắt buộc. Thuộc tính "value – 

giá trị" cung cấp giá trị để xác định việc cấu hình sự xuất hiện; nó được đánh giá với 

thành phần được tham chiếu bởi thuộc tính position. Ví dụ, các lần xuất hiện của trường 

dữ liệu với loại dữ liệu XPN có thể được cấu hình riêng biệt dựa trên mã loại tên (thành 

phần 7 trong trường hợp này). 

<field name="field X" min="1" max ="3" position= "7"...> 

<!—legal name--> 

<occurrence  value="L"> 

<Component name="family name" usage="R"/> 

<Component name="given name" usage="R"/> 

<Component name="Initials" usage="X"/> 

<Component name="Suffix" usage="X"/> 

<Component name="Prefix" usage="R"/> 

<Component name="Degree" usage="X"/> 

<Component name="Name Type Code" usage="R"/> 

Etc. 

</occurrence> 

<!—display name--> 

<occurrence value="D"> 

<Component name="family name" usage="R"/> 

<Component name="given name" usage="R"/> 

<Component name="Initials" usage="RE"/> 

<Component name="Suffix" usage="RE"/> 

<Component name="Prefix" usage="RE"/> 

<Component name="Degree" usage=RE"/> 

<Component name="Name Type Code" usage="R"/> 

Etc. 

</occurrence> 

<!—birthname name--> 

<occurrence value="B"> 

<Component name="family name" usage="R"/> 

<Component name="given name" usage="R"/> 

<Component name="Initials" usage="RE"/> 

<Component name="Suffix" usage="X"/> 

<Component name="Prefix" usage="X"/> 

<Component name="Degree" usage="X"/> 

<Component name="Name Type Code" usage="R"/> 

Etc. 

</occurrence> 

</field> 

Nếu mã loại tên trong thành phần dữ liệu xuất hiện là "L", sau đó đặc điểm kỹ thuật 

sự xuất hiện được áp dụng. Lý luận tương tự cũng được áp dụng để hiển thị và các lần 

xuất hiện birthname (tên khai sinh). 

Trường hợp không lần xuất hiện nào cần có thuộc tính value (giá trị) khi sử dụng 

tùy chọn cấu hình sự xuất hiện position/value. Thành phần dữ liệu xuất hiện mà không có 

một thuộc tính giá trị sẽ được hiểu khi áp dụng cho tất cả các lần xuất hiện của thành 

phần dữ liệu không có quy định cụ thể. 
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Các đặc tả kỹ thuật sự xuất hiện position/value không thể được quy định với các đặc 

tả kỹ thuật sự xuất hiện order (thứ tự) hoặc number (số). Đó là, các khái niệm không thể 

được kết hợp.  

2.B.9.8 Thành phần dữ liệu và thành phần dữ liệu con 

Nhiều trường dữ liệu và thành phần dữ liệu trong phiên bản HL7 trước phiên bản 

2.5 đã được định nghĩa là các loại dữ liệu phức hợp (CM). Như trong phiên bản 2.5, tất 

cả trường dữ liệu sẽ tham chiếu một loại dữ liệu hợp lệ thay cho CM. Các phụ lục trong 

phiên bản 2.3.1 và 2.4 đã định nghĩa sẵn các tên chính xác cho các loại dữ liệu CM. 

Những tên này cho phép một tên kiểu dữ liệu chính xác hơn cho mỗi trường dữ liệu sử 

dụng loại dữ liệu CM chính quy để được sử dụng dễ dàng hơn cho việc mã hóa XML của 

các bản tin. Mặc dù việc cấu hình bản tin không hạn chế một phiên bản HL7 cụ thể, nó 

được khuyến khích mạnh mẽ cho việc sử dụng các loại dữ liệu mới nhằm tăng cường khả 

năng tương tác và liên thông giữa các phiên bản. 

Mỗi thành phần dữ liệu trong các trường dữ liệu phức hợp sẽ được cấu hình. Việc 

này đòi hỏi việc định nghĩa cách sử dụng, chiều dài, loại dữ liệu và các giá trị dữ liệu của 

mỗi thành phần dữ liệu. Đối với thành phần dữ liệu có các thành phần dữ liệu con, mỗi 

thành phần dữ liệu con cũng sẽ được cấu hình theo phương thức tương tự. Với số lần xuất 

hiện ngoại lệ, các quy tắc cho những định nghĩa này tuân thủ theo các quy tắc đối với các 

trường dữ liệu (tham khảo mục 2.B.9, "Định nghĩa tĩnh – cấp độ trường dữ liệu” – Định 

nghĩa tĩnh – cấp độ trường dữ liệu) 

2.B.10 Tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin  

Trụ sở HL7 sẽ cung cấp một tiện ích, sau đây gọi là registry (hoặc là trang đăng ký), 

trên trang “Members’ Only Web” (chỉ dành cho các thành viên) (http://www.hl7.org) tại 

đây thông tin hồ sơ cấu hình có thể được đăng ký. 

Các hồ sơ cấu hình bản tin trong trang đăng ký đều được xếp vào mục lục với một 

bộ siêu dữ liệu. Những thực thể nộp hồ sơ cấu hình bản tin vào trang đăng ký sẽ cần phải 

điền vào một mẫu đơn bao gồm những thông tin siêu dữ liệu bắt buộc. Việc đăng ký và 

siêu dữ liệu sẽ được ghi lại trong một tài liệu thông tin và sẽ không được thảo luận thêm 

trong tài liệu này. 8 

2.B.10.1 Định dạng tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin 

Nhóm làm việc hợp chuẩn và hướng dẫn cho công tác triển khai và kiểm tra (CGIT) 

đã nghiên cứu phương thức tốt nhất để chuẩn hóa định dạng của một hồ sơ cấu hình bản 

tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh và đo lường. Các tài liệu XML 

                                                           
8 Siêu dữ liệu hồ sơ cấu hình bản tin đã thay đổi giữa phiên bản 2.5 và 2.6. Một thuộc tính phản ánh phiên bản của 

siêu dữ liệu sẽ được bao gồm trong siêu dữ liệu. Trang đăng ký và các công cụ sẽ phải cho phép tương thích giữa 
các phiên bản. Tối thiểu, công cụ chuyển đổi phải có sẵn. 
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(eXtensible Markup Language XML W3C XML 1.0 2nd Ed9) là công cụ tốt nhất để thực 

hiện việc này. 

Việc sử dụng của XML không liên quan đến đặc tả kỹ thuật mã hóa xml bản tin 

HL7 phiên bản 2, đặc tả kỹ thuật này mô tả phương thức mã hóa XML của bản tin. Định 

dạng tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin cung cấp cấu trúc cho tài liệu của hồ sơ cấu hình bản 

tin và không giới hạn việc mã hóa của một bản tin thực sự. 

2.B.10.2 Định nghĩa tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin 

Tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin sẽ là một hồ sơ cấu hình bản tin HL7 hợp lệ nếu nó 

tuân thủ các ràng buộc được trình bày trong định nghĩa hồ sơ cấu hình bản tin (tham khảo 

mục 2.B.13. "Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng" – Đánh giá sự phù hợp của các mã 

cách sử dụng) và các quy tắc bổ sung được mô tả trong tài liệu này. 

2.B.11 Tài liệu 

2.B.11.1 Phân cấp tài liệu 

Tiêu chuẩn cung cấp nền tảng cho việc xây dựng triển khai. Tiêu chuẩn bao gồm 

nhiều tùy chọn cho phép việc diễn giải và triển khai thể hiện hành vi khác nhau phụ thuộc 

vào các tùy chọn được hỗ trợ bởi phương thức triển khai. Với khả năng biến đổi hành vi 

thực hiện, điều này là yếu tố cần thiết cơ bản mà các nhà cung cấp đòi hỏi phù hợp với 

tiêu chuẩn với việc xác định rõ ràng các hành vi tùy chọn được hỗ trợ. 

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận định trên và mối quan hệ của nó với khái 

niệm tiêu chuẩn về một "hệ thống phân cấp tài liệu" được giới thiệu. 

2.B.11.2 Giới thiệu 

Theo IEEE (bảng chú giải thuật ngữ 1990) thuật ngữ "semantic interoperability – 

khả năng tương tác liên thông ngữ nghĩa" là "khả năng của hai hay nhiều hệ thống hay 

thành phần dữ liệu trao đổi thông tin và sử dụng thông tin đã được trao đổi". Điều kiện 

đầu tiên yêu cầu hệ thống có khả năng nhận thông tin từ hệ thống khác hoặc kết xuất 

thông tin cho hệ thống khác. Nói chung, việc kiểm tra thử nghiệm các hệ thống đáp ứng 

tốt tình trạng này là rất khó khăn để xác định và chỉ có thể đạt được bằng cách sử dụng hệ 

thống thực tế cung cấp hoặc sử dụng dữ liệu. Mặc dù tài liệu tốt có thể hỗ trợ giải quyết 

vấn đề. Người ta phải biết rằng, tài liệu tốt là một phần thiết yếu của tất cả các giao tiếp 

kết nối và khả năng tương tác (semantic – ngữ nghĩa) không thể đạt được nếu thiếu tài 

liệu. 

2.B.11.3 Vấn đề 

Như đã đề cập trước đây, việc kiểm tra thử nghiệm bên ngoài một môi trường mà 

trong đó các ứng dụng đã được triển khai là không thực tế; ngược lại các thử nghiệm dựa 

trên các giả định có thể không hợp lệ. Ví dụ, cấu hình, các tập tin chính (hoặc dùng 

                                                           
9  Tham khảo trang web World Wide Web Consortium (http://www.w3.org/TR/REC-xml) để xem những khuyến 

nghị. 

http://www.w3.org/TR/REC-xml
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chung), hoặc các thành phần ứng dụng được sử dụng khác nhau. Người dùng, (nghĩa là 

các bệnh viện) có thể thích thực hiện các đánh giá sơ bộ khả năng tương tác và liên thông 

của ứng dụng trước khi quyết định đầu tư. Để đạt được mục tiêu này mà không phải đầu 

tư quá nhiều nguồn lực, các nhà cung cấp và người sử dụng cần phải chuẩn bị sẵn các 

phương án lựa chọn. 

2.B.11.4 Sự phân cấp của các hồ sơ cấu hình 

Trước tiên, thật sự hữu ích để nhận biết tiêu chuẩn là một hồ sơ hoặc nhiều hồ sơ 

cấu hình được lấy ra từ việc giới thiệu sự phân cấp của các hồ sơ cấu hình: 

 

 Standard 

Implementable Profiles 

Constrainable Profiles adding 
constraints 

no options 

all options 

non-conformant 
Constrainable Profiles 

non-conformant 
Implementable Profiles 

violation border 

releasing 
constraints 

"non-conformant side" "conformant side" 
 

 

Theo sau sự phân cấp này, các hồ sơ có thể được sử dụng bởi các tác giả khác 

nhau như giải thích trong minh họa sau đây: 

 

 

Standard 

Implementable Profiles 

Constrainable Profiles 

SDO 

Constrainable Profiles 

realm, e.g. 
country specific 

user, e.g. 
hospital (chain) 

vendor (as 
implemented) 

Example 1: 

SDO 

realm, e.g. 
country specific 

vendor, i.e. 
generic 
implementation 

vendor (as 
implemented at a 
site) 

Example 2: 
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Như đã trình bày, có nhiều tùy chọn khác nhau cho phương thức sử dụng hồ sơ cấu 

hình. 

Lưu ý 1: Sự phân cấp của hồ sơ cấu hình ràng buộc có thể chứa nhiều hơn hai 

cấp/đệ quy. 

Lưu ý 2: IHE cung cấp các hồ sơ ràng buộc cho từng lĩnh vực cụ thể. Chúng cũng 

có thể dựa trên các phụ lục quốc gia giống như các Z-phân đoạn của từng lĩnh vực 

chuyên biệt. Từ quan điểm đó chúng tạo thành một sự phân cấp 2 cấp độ riêng. 

2.B.11.5 Kiến trúc 

Vì vậy, trong hầu hết các tình huống kiến trúc thành phần sau đây được áp dụng. 

Thật không may, một số các thành phần kiến trúc chưa từng tồn tại và do đó có thể được 

coi là "ảo". Tuy nhiên, việc tạo ra chúng là không phức tạp. 

 

 Standard =  

constrainable profile (A) 

constrainable profile (B) 

(usually provided in 

Implementation Guides) 

implementable 

Profile (D) 

implementable 

Profile (F) 

Implementation 

(C) 

Implementation 

(E) 

0 

1 

6 

5 

8 

2 4 
3 

7 

SDO 

Realm/ 

User/Hospital 

Vendor 

1 

Vendor 

2 

 

Lưu ý: Mặc dù quan hệ đã trình bày cho các hồ sơ cấu hình triển khai (mũi tên số 

6), nó áp dụng giống như các hồ sơ cấu hình ràng buộc. 

2.B.11.6 Các thành phần 

Các hộp trong sơ đồ ở trên trình bày các thành phần sau đây: 
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 Tài liệu Triển khai 

 

Các thành 

phần 

Hồ sơ cấu hình 

ràng buộc 

Hồ sơ cấu hình triển 

khai 
 

A X   

B X   

C   X 

D  X  

E   X 

F  X  

Tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai dựa trên tiêu chuẩn này, cả hai đại diện cho 

một hồ sơ cấu hình ràng buộc, nghĩa là, chúng cung cấp một bộ các yêu cầu và ràng buộc, 

và cả hai vẫn còn chứa tùy chọn. Một hướng dẫn triển khai nên giới thiệu những ràng 

buộc bổ sung. 

Một hướng dẫn triển khai có thể được thống nhất (nghĩa là, được công bố bởi PEO 

giống như IHE), lĩnh vực cụ thể (ví dụ, C32 từ HIPSP), hoặc đơn vị cụ thể (như chuỗi 

bệnh viện Kaiser Permanente ở Mỹ hoặc Rhön ở Đức). 

Một nhà cung cấp theo 1 hoặc 2 trong sơ đồ trên đang cung cấp việc triển khai (C 

hoặc E) dựa trên hướng dẫn đó. Thông thường, các sản phẩm này đều có kèm theo tài liệu 

thích hợp (D hoặc F). Dựa trên quan điểm này, các tài liệu này cần thỏa mãn các yêu cầu 

về hồ sơ cấu hình triển khai đã được định nghĩa tại chương này. 

2.B.11.7 Các mối quan hệ 

Do đó, một mối quan hệ giữa những thành phần tồn tại. Đối với mục đích kiểm tra 

khả năng tương tác và liên thông ngữ nghĩa, quy tắc quan trọng sau đây là: 

Mũi tên Liên kết Sự hợp chuẩn Sự tuân thủ Sự tương thích  

0 A – B  X   

1 B – C X   <==+ 

2 B – D  X  <==|==+ 

3 B – E X   <==+  | 

4 B – F  X  <=====+ 

5 C – E   X  

6 D – F   X  

7 C – D X    

8 E – F X    
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Nếu hai tài liệu hoặc hồ sơ cấu hình được đánh giá cho sự nhất quán, chúng tôi mô 

tả chúng dưới dạng tính chất tuân thủ (0, 2, và 4). Nếu một việc triển khai được thử 

nghiệm với một số hướng dẫn được gọi là phù hợp (1, 3, 7, và 8). Hai đánh giá được tiến 

hành trên các mức độ khác nhau. Nếu một kiểm tra được thực hiện trên cùng một mức độ 

so với cùng loại (hoặc các tài liệu/ hồ sơ cấu hình hoặc triển khai) nó được gọi là khả 

năng tương thích (5 và 6). 

2.B.11.8 Các loại kiểm tra 

Các sơ đồ kiến trúc hồ sơ cấu hình ở trên sẽ áp đặt sự cần thiết cho các loại kiểm 

tra khác nhau. Bảng dưới đây cung cấp chi tiết về các loại kiểm tra: 

Loại kiểm tra Chiều hướng 
Đối tượng 

kiểm tra 
Mô tả 

Sự tuân thủ 

của hồ sơ cấu 

hình 

Theo 

chiều dọc 

Hồ sơ cấu 

hình 

Các hồ sơ cấu hình được kiểm tra với nhau để xác định 

xem hồ sơ là một ràng buộc của (nghĩa là, phù hợp với) 

hồ sơ khác. Việc kiểm tra hồ sơ cấu hình tuân thủ là 

thích hợp khi các ràng buộc bổ sung được quy định cụ 

thể để hồ sơ cấu hình để thực hiện trong hệ thống phân 

cấp (ví dụ, tiêu chuẩn cho một hồ sơ cấu hình ràng 

buộc sang một hồ sơ cấu hình triển khai). 

Ứng dụng 

hợp chuẩn 

Theo 

chiều dọc 

Ứng dụng Cung cấp một phương thức đánh giá tốt của ứng dụng 

đáp ứng các yêu cầu quy định trong một hồ sơ cấu 

hình. Đây là kiểm tra hợp chuẩn. 

Sự tương 

thích hồ sơ 

cấu hình 

Theo 

chiều 

ngang 

Hồ sơ cấu 

hình 

Các hồ sơ cấu hình được kiểm tra với nhau để xác định 

xem liệu các cặp có thể được sử dụng bởi các ứng dụng 

để trao đổi thông tin (tương tác và liên thông). Nếu một 

cặp hồ sơ cấu hình ràng buộc hồ sơ cấu hình tương tự 

xung đột với mỗi hồ sơ tương tác liên thông của ứng 

dụng đã triển khai, những hồ sơ này bị loại bỏ. 

Sự tương tác 

và liên thông 

ứng dụng 

Theo 

chiều 

ngang 

Ứng dụng Các ứng dụng được kiểm tra với nhau để xác định xem 

chúng có thể trao đổi thông tin (tương tác liên thông). 

Các ứng dụng thực hiện cùng hồ sơ cấu hình hoặc hồ 

sơ cấu hình tương thích và đã thông qua thành công 

các kiểm tra sự phù hợp sẽ làm tăng khả năng liên 

thông. IHE connectathons là một ví dụ về kiểm tra khả 

năng liên thông. 

 

2.B.11.9 Chất lượng tài liệu 

Bảng đưa ra dưới đây cho biết cấp độ của chất lượng tài liệu cho một giao diện triển 

khai 

 

Chất lượng tài liệu Mô tả Kết quả 

0 - Tuyên bố 

vô căn cứ 

Một nhà cung cấp (hoặc khái quát hơn, một nhà cung 

cấp tài liệu) khẳng định hợp chuẩn với HL7; tuy 

Không 
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Chất lượng tài liệu Mô tả Kết quả 

không có tài 

liệu 

nhiên việc khẳng định không có căn cứ 

Lưu ý: Cấp độ này có thể được giải quyết dưới dạng 

“sự phù hợp tiêu chuẩn – standard conformance” 

giống như các nhà cung cấp khẳng định hợp chuẩn 

với HL7 

1 - Tuyên bố 

vô căn cứ 

được tài liệu 

hóa) 

Nhà phân phối cung cấp bằng chứng của tuyên bố 

với tài liệu của giao diện. Tài liệu có thể tuân theo 

bất kỳ định dạng (nghĩa là, tài liệu dạng văn bản) và 

nội dung của tuyên bố là không được chứng minh. 

Lưu ý: Ví dụ, nhà phân phối có thể sao chép một 

đoạn từ tiêu chuẩn nguyên bản; đây là việc chấp 

nhận được ở cấp độ của chất lượng tài liệu 

Nhà phân phối phải cung 

cấp một tài liệu 

2 - Tuyên bố 

vô căn cứ tiêu 

chuẩn tài liệu 

Tài liệu đã cung cấp đáp ứng các yêu cầu của một hồ 

sơ cấu hình hợp chuẩn như danh sách trong chương 

2B tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2 

Nhà phân phối phải cung 

cấp tình trạng hợp chuẩn 

3 - Tuyên bố 

vô căn cứ máy 

tính xử lý tiêu 

chuẩn hóa 

được tài liệu 

Tài liệu máy tính xử lý được 

Lưu ý: Một tùy chọn sử dụng một công cụ (nghĩa là, 

MWB) để tạo tập tin này 

Người dùng hoặc nhà 

phân phối phải cung cấp 

tập tin hồ sơ cấu hình 

hợp chuẩn (ràng buộc) vi 

tính hóa. 

4 - Tuyên bố 

vô căn cứ máy 

tính xử lý tiêu 

chuẩn hóa 

được tài liệu 

(cấp độ hồ sơ 

cấu hình triển 

khai) 

Tài liệu là một hồ sơ hợp chuẩn đáp ứng các tiêu chí 

cho các hồ sơ cấu hình triển khai, nghĩa là không có 

tùy chọn nào được cho phép 

Lưu ý: Các tiêu chí đã liệt kê cho cấp độ 3 cho phép 

một kiểm tra xác minh rằng hồ sơ cấu hình đáp ứng 

các yêu cầu đối với các hồ sơ triển khai 

Nhà phân phối cung cấp 

một tập tin đáp ứng các 

yêu cầu đối với hồ sơ 

hợp chuẩn triển khai 

được 

5 - Tuyên bố 

có căn cứ tiêu 

chuẩn hóa 

được tài liệu 

Hồ sơ cấu hình được kiểm tra (thành công) với hồ sơ 

cấu hình khác. 

Lưu ý: Kiểm tra này được thực hiện với một hồ sơ 

cấp độ cao hơn (= hoặc ít ràng buộc hơn), có thể hồ 

sơ cấu hình ràng buộc đã ban hành bởi nhà phân 

phối, chi nhánh hoặc tự chính HQ. Vì vậy, kiểm tra 

này được thực hiện dọc và kiểm tra hồ sơ được cung 

cấp chỉ thêm các ràng buộc bổ sung. 

Yêu cầu các tham chiếu 

đến các hồ sơ đã được 

kiểm tra. Hơn nữa, các 

kết quả của các kiểm tra 

phải được ghi lại 

Hơn nữa, các phương 

tiện và chi tiết của kiểm 

tra này phải được quy 

định 

Như một kết quả, nó sẽ 

trở nên rõ ràng, bất chấp 

mối quan hệ hồ sơ cấu 

hình nền tảng là “hợp 

chuẩn” hoặc “xung đột” 

6 - Tuyên bố 

có căn cứ sự 

Tùy chọn khác của kiểm tra là ngang. Phương thức 

này, hai hồ sơ cấu hình (ràng buộc hoặc triển khai) 

Yêu cầu các tham chiếu 

đến các hồ sơ đã kiểm 
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Chất lượng tài liệu Mô tả Kết quả 

tương thích 

tiêu chuẩn 

được tài liệu 

hóa 

được kiểm tra với bên gửi/nhận. Một hồ sơ cấu hình 

giữ vai trò bên gửi, hồ sơ khác của bên nhận. Nó nên 

được kiểm tra, bất chấp việc này sẽ mang lại các vấn 

đề liên thông. Trong quá trình kiểm tra, các trình 

diễn (máy tính xử lý được) của các hồ sơ được so 

sánh với nhau. 

Lưu ý: Ở cấp độ này chúng tôi nói về các hồ sơ cấu 

hình “tương thích” và “không tương thích” 

tra. Hơn nữa, vai trò phải 

được đề cập rõ. 

 

 

2.B.11.10 Sự tác động 

Một lợi thế quan trọng của khái niệm này là nó không ảnh hưởng đến việc triển khai 

vì nó chỉ giải quyết tài liệu. Các tài liệu cho một chỉ dẫn về phương thức triển khai của 

nhà phân phối là hợp chuẩn với các yêu cầu của HL7 phiên bản 2. Việc sử dụng các công 

cụ để tạo tài liệu đó trở nên cần thiết ở cấp độ 3. Hơn nữa, các tài liệu ở các mức độ cao 

hơn nên cung cấp một phần liệt kê các hồ sơ cấu hình; việc này sẽ kích hoạt phép xác 

minh. Nó khuyến cáo rằng cả hai tài liệu và hồ sơ được công bố công khai, tốt nhất trên 

trang thông tin điện tử của nhà cung cấp10. Theo các khuyến nghị tài liệu trình bày trong 

chương này sẽ cho biết đối tượng khách hàng của các sản phẩm của nhà cung cấp. 

2.B.11.11 Trọng tâm chính của yêu cầu 

Phải thừa nhận những thách thức đối với bản tin phức tạp đáp ứng mức cao nhất. 

Như đã nêu ở trên, các hồ sơ kiểm tra bằng việc triển khai hoạt động là đủ để đáp ứng 

yêu cầu này. Một điều kiện tiên quyết là các tài liệu phản ánh hành vi giao diện kết nối. 

Việc xác minh chỉ có hiệu lực nếu những tài liệu này là một phần của sự thống nhất. 

Cần lưu ý rằng chúng tôi đã thảo luận về các tuyên bố của nhà cung cấp thông qua 

các tài liệu hướng dẫn; đây chỉ là một tuyên bố về những gì họ đã thực hiện. Nó không 

phải là một dấu hiệu cho thấy việc thực hiện giao diện kết nối của nhà cung cấp là hợp 

chuẩn (theo đúng quy định) . 

Cũng phải thừa nhận chúng ta đang tạo ra giả định cho hồ sơ được tài liệu hóa đã 

được thực hiện dưới dạng một giao diện ứng dụng. Khi người dùng mua một giao diện 

ứng dụng họ nên nhấn mạnh rằng các tài liệu hướng dẫn được đưa vào thỏa thuận. Điều 

này đảm bảo rằng người dùng có đủ tài liệu hướng dẫn của các chức năng giao diện ứng 

                                                           
10 DICOM cung cấp một ý tưởng về phương thức có thể thực hiện. Trang web chính thống IHE 

(http://www.ihe.net/Resources/ihe_integration_statements.cfm) cũng liệt kê các nhà phân phối sản phẩm tham 
gia vào việc kết nối liên thông. Mỗi nhà phân phối cung cấp một liên kết đến trang chủ của họ nơi mà các báo 
cáo tích hợp có thể được tìm thấy. Đây là ý tưởng tốt, nếu các nhà phân phối sản phẩm có thể liệt kê các báo cáo 
hợp chuẩn của họ song song ở trên trang web. 

http://www.ihe.net/Resources/ihe_integration_statements.cfm
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dụng đang tồn tại. Tài liệu và thỏa thuận cho phép việc kiểm tra. Một số công cụ có sẵn 

để kiểm tra bản tin/giao diện ứng dụng cùng với hồ sơ cấu hình bản tin11. 

2.B.11.12 Thuận lợi cho người triển khai 

Đây là điểm thuận lợi để kiểm tra các giao diện ứng dụng; việc cung cấp tài liệu tốt 

về các khả năng của giao diện ứng dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra thử 

nghiệm và xúc tiến cài đặt cơ bản giao diện ứng dụng. Một hồ sơ có thể được kiểm tra 

cung cấp một phương thức hiệu quả để kiểm tra trước các vấn đề tương thích. Hiện nay, 

nhiều vấn đề được không bị phát hiện lúc cài đặt và chỉ được phát hiện bởi các khách 

hàng trong quá trình sử dụng. Các vấn đề cụ thể như độ dài tối đa của các thành phần dữ 

liệu thường không được kiểm tra. Các tài liệu tốt như mô tả ở đây sẽ chuyển những nỗ 

lực từ việc kiểm tra ngẫu nhiên và hỗ trợ giải quyết các khó khăn trong quá trình kiểm tra 

tự động với mong muốn làm tăng khả năng tương tác liên thông. 

2.B.12 Các công cụ  

Các công cụ dùng cho việc tạo, chia sẻ, tái sử dụng, báo cáo, phân tích và so sánh 

các hồ sơ cấu hình bản tin nằm ngoài phạm vi của tiêu chuẩn HL7. Tham khảo trang 

thông tin điện tử của nhóm làm việc hợp chuẩn và hướng dẫn để triển khai và kiểm tra 

(CGIT) cho các liên kết hữu ích được quan tâm rộng rãi đến và hỗ trợ các hồ sơ cấu hình 

bản tin12. 

2.B.13 Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng 

Các mục trước mô tả các cấu trúc hợp chuẩn được sử dụng trong các hồ sơ cấu hình 

bản tin. Mục này cố gắng làm rõ ý nghĩa của các mã cách sử dụng phù hợp bằng cách 

cung cấp một tình huống với các yêu cầu có thể được ấn định. Đó là, giá trị đánh giá phù 

hợp được đưa ra cho mỗi cấu trúc hợp chuẩn trong quá trình xem xét các trạng thái tiềm 

năng của dữ liệu xuất hiện và kết quả có điều kiện (nếu có). Kết quả là một bộ các bảng 

tin cậy hỗ trợ các độc giả diễn giải ý nghĩa của các cấu trúc hợp chuẩn. Đánh giá phù hợp 

được đưa ra cho bên gửi và bên nhận. Thông tin đã được cung cấp trong mục này cũng có 

thể cung cấp dưới dạng một hướng dẫn khi quản lý kiểm tra hợp chuẩn. 

2.B.13.1 Cách sử dụng - ứng dụng gửi 

Mục này trình bày các bảng tin cậy để ấn định giá trị mã cho các ứng dụng nhận. 

Những mô tả sau sẽ cung cấp sự giải thích cho các tiêu đề của cột. 

                                                           
11  Ví dụ, các công cụ hữu ích của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia U.S được sử dụng để chứng nhận các 

sản phẩm tương thích với tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.5.1 Báo cáo xét nghiệm điện tử cho Y tế công, CDC HL7 
phiên bản 2.5.1 Bản tin tiêm chủng, CDC HL7 phiên bản 2.5.1 Khảo sát hội chứng, và HL7 phiên bản 2.5.1 Các 
hướng dẫn triển khai về Giao diện kết nối kết quả xét nghiệm (LRI) 

12  Messaging Workbench (MWB) là công cụ miễn phí đầu tiên có sẵn cho việc tạo các hồ sơ cấu hình bản tin. Công 
cụ này không được phát triển hoặc hỗ trợ bởi HL7, nhưng nó được sử dụng rộng rãi bởi các thành viện HL7.  

 The Australian Healthcare Messaging Laboratory (AHML) là một dự án thí điểm phi lợi nhuận của Trường Đại 
học Ballarat cung cấp môi trường thử nghiệm của các nhà phát triển cho các thành viên HL7 cũng như công cụ 
kiểm tra hợp lệ hồ sơ cấu hình tĩnh. Liên hệ AHML (http://www.ahml.com.au) để có thêm thông tin chi tiết.  

http://www.ahml.com.au/
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Usage Indicator (Chỉ số cách sử dụng) – Cách sử dụng được khai báo trong hồ sơ 

cấu hình hợp chuẩn cho thành phần dữ liệu 

Test Data Provided (Cung cấp dữ liệu kiểm tra) – Cho biết dữ liệu được cung cấp 

hoặc không được cung cấp cho thành phần dữ liệu này trong bộ dữ liệu kiểm tra. 

Conformity Assessment Indicator (Chỉ số đánh giá phù hợp) – Cho biết hành động 

phù hợp mà bên gửi nên thực hiện khi công bố thành phần bản tin. 

Actual Data Sent (Dữ liệu thật đã gửi) – cho biết hành vi có thể, nghĩa là, bên gửi 

có hoặc không công bố thành phần dữ liệu cùng với giá trị. 

Conformity Assessment (đánh giá phù hợp) – Cho biết kết quả của việc đánh giá 

phù hợp. 

Comments (các ý kiến góp ý) – Cung cấp sự hiểu biết của kịch bản đánh giá. 

Ví dụ, mục nhập dữ liệu đầu tiên trong bảng đầu tiên có thể được diễn giải như sau: 

Hồ sơ cấu hình bên gửi đặc tả cách sử dụng thành phần dữ liệu là bắt buộc (R). Dữ liệu 

đã có sẵn cho bên gửi, do đó yêu cầu bên gửi công bố thành phần dữ liệu (nghĩa là, thành 

phần dữ liệu sẽ xuất hiện trong bản tin). Nếu dữ liệu xuất hiện và tồn tại trong thành phần 

dữ liệu thì ứng dụng được xem là hợp chuẩn đối với cách sử dụng thành phần dữ liệu. 

Nếu dữ liệu không xuất hiện và không tồn tại trong thành phần dữ liệu thì ứng dụng 

không phù hợp (hợp chuẩn) đối với cách sử dụng thành phần dữ liệu. 

Sự đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng bắt buộc cho các ứng dụng gửi 

Chỉ số 

Cách sử 

dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

được cung 

cấp 

Chỉ số đánh 

giá phù hợp 

Dữ liệu thật 

sự đã gửi 

Đánh giá phù 

hợp 
Ý kiến 

R Có giá 

trị 

Hiện diện Hiện 

diện 

Phù hợp Kết quả kiểm tra khẳng định 

Không 

hiện 

diện 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng không gửi thành phần 

bắt buộc khi một giá trị được 

cung cấp.  

R Không 

có giá 

trị 

Không 

hiện diện 

– hành vi 

dự kiến là 

không có 

bản tin 

nào được 

gửi 

Hiện 

diện 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng gửi một giá trị ngay 

cả khi chúng không có một giá 

trị hợp lệ để gửi 13. 

Không 

hiện 

diện 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng gửi một bản tin với 

một thành phần bắt buộc chưa 

được công bố.  

Không 

có bản 

Phù hợp Ứng dụng phát hiện chúng 

không có dữ liệu cho một giá trị 

                                                           
13 Kiểm tra “phủ định” là thực sự cần thiết. Ví dụ, một ứng dụng có thể công bố không chính xác một thành phần dữ 

liệu với một giá trị mặc định 
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Chỉ số 

Cách sử 

dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

được cung 

cấp 

Chỉ số đánh 

giá phù hợp 

Dữ liệu thật 

sự đã gửi 

Đánh giá phù 

hợp 
Ý kiến 

tin nào 

được gửi 

bắt buộc và không được gửi theo 

bản tin. 
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Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng bắt buộc  

nhưng có thể có giá trị rỗng cho các ứng dụng gửi14 

Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

được  

cung cấp 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Dữ liệu  

thật sự  

đã gửi 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

RE Có giá 

trị 

Hiện diện Hiện diện Phù hợp Kết quả kiểm tra khẳng định 

Không 

hiện diện 

Không 

phù hợp 

Ứng dụng không gửi thành phần dữ 

liệu bắt buộc khi một giá trị được 

cung cấp 

RE Không 

có giá 

trị 

Không 

hiện diện 

Hiện diện Không 

phù hợp 

Ứng dụng gửi một giá trị ngay cả khi 

chúng không có giá trị hợp lệ để 

gửi.15 

Không 

hiện diện 

Phù hợp Ứng dụng gửi một bản tin không có 

thành phần dữ liệu được công bố. Kết 

quả kiểm tra khẳng định. 
 

Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng không hỗ trợ cho các ứng dụng gửi 
Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu kiểm 

tra được  

cung cấp 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Dữ liệu  

thật sự  

đã gửi 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

X Có giá trị Không 

hiện diện 

Xuất 

hiện 

Không phù 

hợp 

Không phù hợp bởi vì giá trị đã 

được gửi cho thành phần dữ liệu 

không hỗ trợ  

Không 

xuất 

hiện 

Phù hợp Các kết quả kiểm tra trường hợp 

xác nhận cách sử dụng chính xác 

của thành phần dữ liệu X bằng 

cách cung cấp dữ liệu và ứng dụng 

không gửi giá trị. 

X Không có 

giá trị 

Không 

hiện diện 

Xuất 

hiện 

Không phù 

hợp 

Khộng phù hợp bởi vì giá trị đã 

được gửi cho thành phần dữ liệu 

không hỗ trợ 

                                                           
14 Có nhiều cách diễn giải của “RE” khi một giá trị được nhận biết. Một là “khả năng phải luôn được hỗ trợ và một 

giá trị được gửi đi nếu nhận biết”, cách diễn giải khác “khả năng phải luôn được hỗ trợ và giá trị có thể hoặc không 
thể được gửi ngay khi sự nhận biết dựa vào một điều kiện bên ngoài đặc tả kỹ thuật hồ sơ cấu hình. Điều kiện có 
thể được chú thích trong hồ sơ cấu hình  nhưng không thể được xử lý tự động”. Điều này có thể được diễn giải từ 
một phần “liên quan” của định nghĩa. Bất chấp việc diễn giải, đối với các điều kiện bên ngoài có thể ảnh hưởng 
đến giá trị đã được hoặc không được gửi, việc thay đổi trật tự hiển thị chúng thì không được xem xét. Trường hợp 
kiểm tra có thể được phát triển ngay cả khi những trường hợp này sẽ không tồn tại. Ví dụ, một ví dụ phổ biến của 
một thành phần dữ liệu có thể không được gửi đi là khi bệnh nhân không ủy quyền nó được gửi đi (không cho 
phép thành phần dữ liệu này được gửi đi); trong tình huống này, điều kiện tiên quyết cho kiểm tra trường hợp là 
bệnh nhân xác thực sự đồng ý (khác – thích – tùy chọn để xác định các hồ sơ cấu hình khác nhau cho những nội 
dung khác nhau). Vì vậy, bất chất diễn giải mã cách sử dụng “RE”, một bộ kiểm tra tình huống có thể được phát 
triển để kiểm tra đầy đủ đối với thành phần dữ liệu “RE”. Đó là, điều kiện ngoài không thể ngăn cản thành phần 
dữ liệu từ lúc gửi đi; nói cách khác nó không phải là một điều kiện. Vậy, các thành phần dữ liệu “RE” có thể thật 
sự được kiểm tra đầy đủ theo phương thức đã được mô tả.  

15 Kiểm tra “phủ định” là thực sự cần thiết. Ví dụ, một ứng dụng có thể công bố thành phần dữ liệu không chính xác 
với một giá trị mặc định. 
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Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu kiểm 

tra được  

cung cấp 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Dữ liệu  

thật sự  

đã gửi 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

Không 

xuất 

hiện 

Phù hợp Xác nhận hành vi dự kiến  

 

2.B.13.1.1 Đánh giá sự phù hợp của cách sử dụng có điều kiện (C(a/b)) 

Việc đánh giá sự hợp chuẩn cho các thành phần dữ liệu với cách sử dụng có điều 

kiện (nghĩa là C(a/b)) độc lập theo kết quả của thuộc tính điều kiện. Ví dụ, nếu cách sử 

dụng có điều kiện cho một thành phần dữ liệu được đặc tả chi tiết dưới dạng C(R/X) và 

kết quả của sự đánh giá điều kiện là đúng, sau đó cách sử dụng cho thành phần dữ liệu là 

R (bắt buộc) và bảng đánh giá sự phù hợp R-required được áp dụng. Cũng giống như vậy, 

khi kết quả của sự đánh giá điều kiện là sai, sau đó cách sử dụng cho thành phần dữ liệu 

là X và bảng đánh giá phù hợp X-not supported được áp dụng. 

Khi kiểm tra các thành phần dữ liệu với cách sử dụng có điều kiện, cả hai tình 

huống đúng hoặc sai cần được kiểm tra. Bảng đánh giá phù hợp bên dưới cho biết một ví 

dụ về trường hợp C(R/X) cho ứng dụng gửi. Lưu ý rằng khi điều kiện đánh giá đúng, sự 

đánh giá tương tự như bảng đánh giá R-required và khi điều kiện đánh giá sai, sự đánh 

giá tương tự như X-not supported (X-không hỗ trợ). Các bảng tương tự có thể được xây 

dựng cho các sự kết hợp khác chẳng hạn như C(R/RE), C(RE/X), vv. 

Ví dụ đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng điều kiện C (R/X) cho ứng dụng gửi 

Chỉ số cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

được  

cung cấp 

Kết quả thuộc 

tính điều kiện 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Dữ liệu  

thật sự  

gửi đi 

Đánh giá  

đáp ứng 
Ý kiến 

C(R/X) Có giá 

trị 

True Tồn tại Có dữ 

liệu 

Đáp ứng Kết quả kiểm tra 

khẳng định 

Không 

có  

Không đáp 

ứng 

Ứng dụng không 

gửi thành phần bắt 

buộc khi một giá 

trị được cung cấp.  

C(R/X) Không 

có giá 

trị 

True Không – 

hành vi dự 

kiến là 

không có 

bản tin 

nào được 

gửi đi 

Có dữ 

liệu 

Không đáp 

ứng 

Ứng dụng gửi một 

giá trị ngay cả khi 

chúng không có 

một giá trị hợp lệ 

để gửi.16 

Không 

có dữ 

liệu 

Không đáp 

ứng 

Ứng dụng gửi một 

bản tin với một 

thành phần dữ liệu 

bắt buộc không 

                                                           
16 Kiểm tra "phủ định" là thực sự cần thiết. Ví dụ, một ứng dụng có thể công bố không chính xác một thàn phần dữ liệu với giá trị mặc định. 
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Chỉ số cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

được  

cung cấp 

Kết quả thuộc 

tính điều kiện 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Dữ liệu  

thật sự  

gửi đi 

Đánh giá  

đáp ứng 
Ý kiến 

được công bố.  

Không 

có bản 

tin nào 

được gửi 

Đáp ứng Ứng dụng phát 

hiện chính xác 

rằng chúng không 

có dữ liệu đối với 

một giá trị bắt 

buộc và không gửi 

bản tin. 

C(R/X) Có giá 

trị 

False Không tồn 

tại 

Có dữ 

liệu 

Không đáp 

ứng 

Không đáp ứng 

bởi vì giá trị đã gửi 

cho thành phần dữ 

liệu không được 

hỗ trợ.  

Không 

có dữ 

liệu 

Đáp ứng Kết quả kịch bản 

kiểm tra xác nhận 

cách sử dụng chính 

xác của thành phần 

dữ liệu X bằng 

cách cung cấp dữ 

liệu và ứng dụng 

không gửi giá trị. 

C(R/X) Không 

có giá 

trị 

False Không tồn 

tại 

Có dữ 

liệu 

Không đáp 

ứng 

Không đáp ứng 

bởi vì giá trị đã gửi 

cho một thành 

phần dữ liệu không 

được hỗ trợ. Giá trị 

đã gửi khi điều 

kiện là sai và 

không có giá trị 

được cung cấp. 

Không 

có dữ 

liệu 

Đáp ứng Xác nhận hành vi 

dự kiến.  

 

2.B.13.1.2 Đáp ứng cách sử dụng Optional (O) 

Chỉ số cách sử dụng “O-Optional (Tùy chọn)” phải được ràng buộc hạn chế hơn giá 

trị khác để cho phép sự đánh giá đáp ứng. Vì vậy, không có bảng tin cậy được cung cấp.  

2.B.13.2 Cách sử dụng - Ứng dụng nhận 

Mục này trình bày các bảng tin cậy để đánh giá mã cách sử dụng đối với các ứng 

dụng nhận. Các chữ in nghiêng đậm bên dưới cung cấp sự giải thích của các tiêu đề cột. 
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Usage Indicator (Chỉ số cách sử dụng) – Cách sử dụng khai báo trong hồ sơ cấu 

hình hợp chuẩn đối với thành phần dữ liệu. 

Test Data Sent (Dữ liệu kiểm tra đã gửi) – Cho biết có hay không thành phần dữ 

liệu đã được công bố trong bản tin kiểm tra. 

Conformity Assessment Indicator (Chỉ số đánh giá phù hợp) – Cho biết phương 

thức bên nhận nên phản hồi bản tin kiểm tra liên quan đến một thành phần dữ liệu. 

Receiver Action (Hành động bên nhận) – Cho biết hành động nào bên nhận đã 

thực hiện trong quá trình phản hồi bản tin kiểm tra. 

Conformity Assessment (Đánh giá phù hợp) – Cho biết kết quả của sự đánh giá 

phù hợp (hoặc đáp ứng). 

Comments (Ý kiến) – Cung cấp thông tin bổ sung của kịch bản đánh giá. 

Ví dụ, dòng đầu tiên trong bảng đầu tiên có thể được diễn giải như sau: Hồ sơ cấu 

hình bên nhận đã quy định cách sử dụng thành phần dữ liệu là bắt buộc (R). Một bản tin 

được tạo ra mà trong đó thành phần dữ liệu được công bố với một giá trị. Yêu cầu đối với 

bên nhận là xử lý thành phần dữ liệu. Nếu bên nhận xử lý thành phần dữ liệu thì sau đó 

ứng dụng phù hợp đối với cách sử dụng thành phần dữ liệu. Nếu ứng dụng không xử lý 

thành phần dữ liệu thì sau đó ứng dụng là không phù hợp đối với cách sử dụng thành 

phần dữ liệu. 

Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng bắt buộc cho ứng dụng nhận 

Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

đã gửi 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Hành động 

bên nhận 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

R Có giá 

trị 

Xử lý 

thành phần 

dữ liệu 

Đã xử lý Phù hợp Kết quả kiểm tra khẳng định 

Không 

xử lý 

Không 

phù hợp 

Ứng dụng không xử lý thành 

phần dữ liệu bắt buộc đã nhận. 

R Không 

có giá 

trị 

Tạo ngoại 

lệ (tình 

huống lỗi) 

Raise 

Exception 

Không 

xử lý; 

Ứng 

dụng đưa 

ra trường 

hợp lỗi 

Phù hợp Ứng dụng sẽ đưa ra một lỗi khi 

một thành phần bắt buộc không 

được gửi đi. Ứng dụng sẽ không 

xử lý bản tin. 

Không 

xử lý; 

không có 

lỗi 

Không 

phù hợp 

Ứng dụng sẽ không đưa ra lỗi 

khi thành phần dữ liệu bắt buộc 

không được gửi. Ứng dụng 

không nên xử lý bản tin. 

Xử lý; 

Ứng 

dụng 

không 

đưa ra lỗi 

Không 

phù hợp 

Ứng dụng xử lý bản tin và 

không đưa ra lỗi đối với thành 

phần dữ liệu bắt buộc. 
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Đánh giá phù hợp của thành phần dữ liệu  

nhưng có thể có mã cách sử dụng rỗng cho ứng dụng nhận 

Chỉ số 

cách 

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

đã gửi 

Chỉ số 

đánh giá 

phù hợp 

Hành động 

bên nhận 

Đánh giá 

phù hợp 
Ý kiến 

RE Có giá 

trị 

Xử lý 

thành 

phần dữ 

liệu 

Đã xử lý Phù hợp Kết quả kiểm tra khẳng định 

Không 

xử lý 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng không xử lý thành 

phần dữ liệu bắt buộc đã nhận. 

RE Không 

có giá 

trị 

Xử lý 

bản tin 

Không 

xử lý 

và/hoặc 

ứng dụng 

đưa ra lỗi 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng nên xử lý bản tin khi 

thành phần dữ liệu này bị thiếu. 

Trong trường hợp này, ứng dụng 

không xử lý bản tin và/hoặc đưa 

ra lỗi. 

Đã xử lý; 

Ứng 

dụng 

không 

đưa ra lỗi 

Phù hợp Ứng dụng xử lý bản tin. Khẳng 

định kết quả kiểm tra.  

 

Đánh giá phù hợp của mã cách sử dụng không hỗ trợ đối với ứng dụng nhận 
Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

đã gửi 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Hành động 

bên nhận 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

X Có giá 

trị 

Không 

xử lý 

thành 

phần dữ 

liệu17; có 

thể đưa 

ra lỗi 

Thành 

phần dữ 

liệu đã 

được xử 

lý 

Không phù 

hợp 

Không phù hợp bởi vì dữ liệu đã 

được xử lý đối với một thành 

phần dữ liệu không hỗ trợ; hành 

vi chính xác là không xử lý 

thành phần dữ liệu. 

Thành 

phần dữ 

liệu 

không 

được xử 

lý 

Phù hợp Ứng dụng không xử lý thành 

phần dữ liệu không hỗ trợ. 

                                                           
17 Lưu ý: Sự phù hợp chặt chẽ có thể áp dụng dựa trên các quy tắc nghiệp vụ liên quan đến thành phần dữ liệu. Ví 

dụ, thỏa thuận sự phù hợp của các đối tác kinh doanh bao gồm một yêu cầu riêng tư đối với phần mềm không gửi 
tên bệnh nhân. Bên gửi đã gửi tên bệnh nhân bị lỗi. Nếu nó đã có điều khoản cấm gửi tên bệnh nhân trong bản thỏa 
thuận, bên nhận nên từ chối bản tin và đưa ra lỗi để cảnh báo bên gửi về lỗi không xử lý bản tin. Trong tình huống 
các quy tắc nghiệp vụ không quan tâm đến thành phần dữ liệu này, bên nhận có thể lựa chọn bỏ qua dữ liệu với 
hoặc không đưa ra lỗi. Trong trường hợp tương tự, bên nhận sẽ không xử lý thông tin. Nó thực sự quan trọng đề 
nhận biết rằng, đối với thành phần dữ liệu không hỗ trợ bên nhận, không có bất kỳ phương thức nào đề phân biệt 
giữa một hạn chế sẽ nhận và bỏ qua trong khung hồ sơ cấu hình bản tin. Các quy tắc nghiệp vụ đã được tài liệu 
hóa là thực sự cần thiết. Những tình huống tóm tắt như vậy ngăn cản việc phân tích và xử lý tiếp theo.  
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Chỉ số 

cách  

sử dụng 

Dữ liệu 

kiểm tra 

đã gửi 

Chỉ số  

đánh giá  

phù hợp 

Hành động 

bên nhận 

Đánh giá  

phù hợp 
Ý kiến 

X Không 

có giá 

trị 

Xử lý 

bản tin 

Ứng 

dụng đưa 

ra lỗi 

Không phù 

hợp 

Ứng dụng nên xử lý bản tin mà 

không đưa ra lỗi. 

Đã xử lý Phù hợp Xác nhận hành vi dự kiến.  

 

2.B.13.2.1 Sự đánh giá phù hợp cách sử dụng có điều kiện (C(a/b)) 

Sự đánh giá phù hợp cho các thành phần dữ liệu với cách sử dụng có điều kiện 

(nghĩa là, C(a/b)) bị phụ thuộc vào kết quả của thuộc tính điều kiện. Ví dụ, nếu cách sử 

dụng có điều kiện cho một thành phần dữ liệu được quy định là C(R/X) và kết quả của 

việc đánh giá điều kiện là đúng thì sau đó cách sử dụng cho thành phần dữ liệu là R và 

bảng đánh giá phù hợp cho R-required áp dụng. Tương tự, khi kết quả của việc đánh giá 

là sai thì sau đó cách sử dụng cho thành phần dữ liệu là X và bảng đánh giá phù hợp cho 

X-không hỗ trợ áp dụng.  

Khi các thành phần dữ liệu kiểm tra với cách sử dụng có điều kiện ở cả hai tình 

huống đúng và sai cần được kiểm tra. Các bảng đánh giá phù hợp có thể được xây dựng 

cho các kết hợp khác nhau chẳng hạn như C(R/X), C(R/RE), vv. Tham khảo mục việc 

đánh giá sự phù hợp cách sử dụng có điều kiện theo một ví dụng ứng dụng gửi. 

2.B.13.2.2 Gợi ý sự phù hợp cách sử dụng tùy chọn (O) 

Chỉ số cách sử dụng “O-Optional” (tùy chọn) phải được ràng buộc hơn nữa cho giá 

trị khác để cho phép việc đánh giá phù hợp. Vì vậy, không có bảng tin cậy được cung 

cấp. 

2.B.14 Định nghĩa tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin  

Cấu trúc của tài liệu hồ sơ cấu hình bản tin được diễn tả bằng cách sử dụng ngôn 

ngữ lược đồ XML (XML Schema). 18 Lược đồ hồ sơ cấu hình bản tin là tiêu chuẩn để mô 

tả các quy tắc mà trang đăng ký (registry) sẽ xác nhận tính hợp lệ.  

2.B.14.1 Lược đồ hồ sơ cấu hình bản tin   

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- 

    == Những thay đổi từ phiên bản trước (2.7.1) 

    1. Lược đổ kiểm tra đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi đã được đưa ra trong phiên bản 2.8 

của Tiêu chuẩn  

             Những mô tả sau đây là một bản tóm tắt về những thay đổi   

             (Tham khảo mục hợp chuẩn trong Tiêu chuẩn để có thêm thông tin chi tiết)  

            - Thành phần Trường hợp sử dụng đã được thay thế với Sự tương tác 

                                                           
18  Tham khảo trang web World Wide Web Consortium đối với các kiến nghị của họ về lược đồ 

(http://www.w3.org/TR/xmlschema-0, http://www.w3.org/TR/xmlschema-1, và 
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2). 

http://www.w3.org/TR/xmlschema-0
http://www.w3.org/TR/xmlschema-1
http://www.w3.org/TR/xmlschema-2
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            - Số lần xuất hiện của thành phần HL7v2xStaticDef đã được thay đổi từ  

              minOccurs = 1 và maxOccurs = không có giới hạn đến minOccurs = 1 và maxOccurs = 1 

            - Thuộc tính Vai trò đã bị loại bỏ khỏi thành phần HL7v2xStaticDef 

    2. Thành phần trường dữ liệu đã được điều chỉnh để hỗ trợ  

         a) tạo lập hồ sơ các thành phần lặp lại (Tham khảo Tạo lập hồ sơ các thành phần lặp lại để có thêm 

thông tin chi tiết) 

         b) tạo lập hồ sơ các thành phần dựa trên một giá trị thành phần dữ liệu cụ thể  

--> 

<!--   

    == Issues 

    1. TableLibraryReference is defined as a black box (xsd:any) any valid xml can be inserted. This may 

need to be detailed.  

--> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"> 

 <xs:element name="HL7v2xConformanceProfile"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>An unambiguous specification of one or more standard HL7 

messages that have been analyzed for a particular use case. It prescribes a set of precise constraints upon 

one or more standard HL7 messages.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="MetaData" type="MetaDataType"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Provides descriptive information 

about the life-cycle of the HL7v2xConformanceProfile, as well as authorship and control 

information.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Annotation" type="AnnotationType" 

minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Annotations provide a general 

description about how the profile is intended to be used, as well as hints on using or interpreting the 

profile.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Encodings"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Identifies all of the message 

encoding mechanisms supported by the profile. Non-traditional encoding mechanisms may be identified if 

desired.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Encoding" 

maxOccurs="unbounded"> 
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        <xs:annotation> 

        

 <xs:documentation>Identifies one of the encoding mechanisms supported by the 

profile.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

        <xs:simpleType> 

         <xs:union 

memberTypes="xs:NMTOKEN"> 

          <xs:simpleType> 

          

 <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

           

 <xs:enumeration value="ER7"/> 

           

 <xs:enumeration value="XML"/> 

          

 </xs:restriction> 

         

 </xs:simpleType> 

         </xs:union> 

        </xs:simpleType> 

       </xs:element> 

      </xs:sequence> 

     </xs:complexType> 

     <xs:key name="EncodingUniqueInEncodings"> 

      <xs:selector xpath="Encoding"/> 

      <xs:field xpath="."/> 

     </xs:key> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="Interaction"> 

     <xs:complexType> 

      <xs:sequence> 

       <xs:element name="Annotation" 

type="AnnotationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xs:sequence> 

      <xs:attribute name="Sender" type="xs:string" 

use="required"/> 

      <xs:attribute name="Receiver" type="xs:string" 

use="required"/> 

      <xs:attribute name="Message" type="MsgTypeType" 

use="required"/> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element name="DynamicDef" maxOccurs="unbounded"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>The dynamic definition is an 

interaction specification for a conversation between 2 or more systems.</xs:documentation> 
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     </xs:annotation> 

     <xs:complexType> 

      <xs:attribute name="AccAck" 

type="AcknowledgementType" default="NE"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Identifies 

when and if HL7 'Accept' acknowledgements are required. Allowed values are: AL (always), NE (never), 

SU (on success), ER (on error). Default is 'NE'.</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:attribute> 

      <xs:attribute name="AppAck" 

type="AcknowledgementType" default="AL"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Identifies 

when and if HL7 'Application' acknowledgements are required. Allowed values are: AL (always), NE 

(never), SU (on success), ER (on error).  Default is 'AL'.</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

      </xs:attribute> 

      <xs:attribute name="MsgAckMode" 

default="Immediate"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Identifies the 

type of acknowledgement expected by the sender of a message. Allowed values are: Immediate and 

Deferred. Default is Immediate.</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:simpleType> 

        <xs:restriction 

base="xs:NMTOKEN"> 

         <xs:enumeration 

value="Immediate"/> 

         <xs:enumeration 

value="Deferred"/> 

        </xs:restriction> 

       </xs:simpleType> 

      </xs:attribute> 

      <xs:attribute name="QueryMessageType" 

default="NonQuery"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Identifies 

whether the message is query-related, and if so, what type of query message it is. Allowed values are: 

NonQuery, Query, Response and Publish. Default is NonQuery. 

                                </xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:simpleType> 

        <xs:restriction 

base="xs:NMTOKEN"> 

         <xs:enumeration 
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value="NonQuery"/> 

         <xs:enumeration 

value="Query"/> 

         <xs:enumeration 

value="Response"/> 

         <xs:enumeration 

value="Publish"/> 

        </xs:restriction> 

       </xs:simpleType> 

      </xs:attribute> 

      <xs:attribute name="QueryMode" 

default="RealTime"> 

       <xs:annotation> 

        <xs:documentation>Identifies the 

type of query being performed. Allowed values are: Batch, RealTime or Both.</xs:documentation> 

       </xs:annotation> 

       <xs:simpleType> 

        <xs:restriction 

base="xs:NMTOKEN"> 

         <xs:enumeration 

value="Batch"/> 

         <xs:enumeration 

value="RealTime"/> 

         <xs:enumeration 

value="Both"/> 

        </xs:restriction> 

       </xs:simpleType> 

      </xs:attribute> 

     </xs:complexType> 

    </xs:element> 

    <xs:element ref="HL7v2xStaticDef"/> 

    <xs:choice> 

     <xs:element name="TableLibrary" 

type="TableLibraryType"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>The table library 

specifies a standardized format to organize the vocabulary and provides support to reference it (See section 

X.X.X ). In short, the table library is a container for a collection of tables. </xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:element> 

     <xs:element name="TableLibraryReference" 

type="TableLibraryReferenceType"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation/> 

      </xs:annotation> 

     </xs:element> 

    </xs:choice> 
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   </xs:sequence> 

   <xs:attribute name="HL7Version" default="2.8"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Identifies the HL7 2.x version on which 

the profile is based and with which it is expected to comply.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:union memberTypes="xs:NMTOKEN"> 

      <xs:simpleType> 

       <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

        <xs:enumeration value="2.0"/> 

        <xs:enumeration value="2.0D"/> 

        <xs:enumeration value="2.1"/> 

        <xs:enumeration value="2.2"/> 

        <xs:enumeration value="2.3"/> 

        <xs:enumeration value="2.3.1"/> 

        <xs:enumeration value="2.4"/> 

        <xs:enumeration value="2.5"/> 

        <xs:enumeration value="2.5.1"/> 

        <xs:enumeration value="2.6"/> 

        <xs:enumeration value="2.7"/> 

        <xs:enumeration value="2.7.1"/> 

        <xs:enumeration value="2.8"/> 

       </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

     </xs:union> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="ProfileType" use="required"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Categorizes the profile into one of 3 

types: HL7 - represents a specific HL7 published standard (may only be submitted by the HL7 

Organization); Constrainable - May contain "Optional" elements which must be further constrained in order 

to create implementation profiles; Implementation - Fully constrained with no optionality (reflects the 

behavior of a runtime system)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

      <xs:enumeration value="Implementation"/> 

      <xs:enumeration value="Constrainable"/> 

     </xs:restriction> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="Identiifer" type="IdentifierType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>A unique identifier for this specific 

version of this dynamic profile. If not specified, one will be assigned to the profile upon submission to a 
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registry.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="ProfileSchemaVersion" type="xs:float" use="required" 

fixed="2.0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>The schema version of the 

profile.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 <xs:element name="HL7v2xStaticDef"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>This represents a detailed profile of a single message. It 

provides a detailed breakdown of exactly what the message may contain, including optionality and 

cardinality.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:complexType> 

   <xs:sequence> 

    <xs:element name="MetaData" type="MetaDataType" 

minOccurs="0"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Provides descriptive information 

about the life-cycle of the HL7 v2x Static Definition, as well as authorship and control 

information.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

    <xs:group ref="MessageGroup"/> 

    <xs:element name="Phân đoạn" type="Phân đoạnType"> 

     <xs:annotation> 

      <xs:documentation>Documents the characteristics of 

a single HL7 phân đoạn within the context of a particular message or phân đoạn 

group.</xs:documentation> 

     </xs:annotation> 

    </xs:element> 

    <xs:group ref="SegGroupOrPhân đoạnGrouping" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   </xs:sequence> 

   <xs:attribute name="MsgType" type="MsgTypeType" use="required"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>The HL7 message type code, as identified 

in MSH-9.1 (see HL7 Table 0076 - Message type).</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="EventType" type="EventTypeType" use="required"> 

    <xs:annotation> 
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     <xs:documentation>The HL7 event type code, as identified in 

MSH-9.2 (see HL7 Table 0003 - Event type)</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="MsgStructID" type="MsgStructIDType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>The HL7 message structure code, as 

identified in MSH-9.3 (see HL7 Table 0354 - Message Structure Type). </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="OrderControl" type="OrderControlType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>The HL7 Order control code, as identified 

in ORC 1 (see HL7 Table 0119 - Order Control Codes).</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="EventDesc" type="NonEmptyStringType" use="required"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>A description of the event carried by this 

message.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

   <xs:attribute name="Identifier" type="IdentifierType" use="optional"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>A unique identifier for this specific 

version of this static definition. If not specified, one will be assigned to the profile upon submission to a 

registry.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:attribute> 

  </xs:complexType> 

 </xs:element> 

 <xs:complexType name="MetaDataType"> 

  <xs:attribute name="Name" type="NonEmptyStringType" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Provides a name that clearly and concisely defines 

the message exchange being profiled.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="OrgName" type="NonEmptyStringType" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Name of the organization that submitted the 

profile.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Version" type="NonEmptyStringType" use="optional"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The version identifier assigned to this profile by 
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the author. There is no prescribed version numbering scheme.  However 'higher' versions should generally 

be interpreted to be more resent.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Status" type="NonEmptyStringType" use="optional"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Status of this profile, as assigned by the author. 

There is no prescribed status scheme at this time. Possible values might include: 'Draft', 'Active', 

'Superceded', 'Withdrawn'</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Topics" type="NonEmptyStringType" use="optional"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>This provides a list of key-words that relate to the 

profile and that may be useful in profile searches.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="MetaVersion" default="2.6"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the Message Profile version on which 

the profile is based and with which it is expected to comply.                

                </xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:union memberTypes="xs:NMTOKEN"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

       <xs:enumeration value="2.5"/> 

       <xs:enumeration value="2.6"/> 

       <xs:enumeration value="2.7"/> 

       <xs:enumeration value="2.7.1"/> 

       <xs:enumeration value="2.8"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:union> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Context" type="NonEmptyStringType" use="optional"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>As defined, in the HL7 Policies and Procedures 

Manual, Affiliates will have decision-making authority.  HL7 Affiliates control Realms.  Realms do not 

have decision-making authority.  Realms simply represent a partition of the solution space.  Affiliates 

choose how the solution space is to be partitioned by authorizing the creation of zero to many (0..*) 

Realms.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 
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 <xs:group name="SegGroupOrPhân đoạnGrouping"> 

  <xs:choice> 

   <xs:element name="SegGroup"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Documents the characteristics of a 

grouping of HL7 phân đoạns within the context of a particular message or phân đoạn 

group.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:group ref="MessageElementsGroup"/> 

      <xs:group ref="SegGroupOrPhân đoạnGrouping" 

maxOccurs="unbounded"/> 

     </xs:sequence> 

     <xs:attribute name="Name" use="required"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>This is the short, formal 

name for the group. It appears in the tag name when using the XML Encoding syntax.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:simpleType> 

       <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

        <xs:pattern value="([A-Z]|_)+"/> 

       </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

     </xs:attribute> 

     <xs:attribute ref="LongName" use="required"/> 

     <xs:attribute ref="Usage" use="required"/> 

     <xs:attribute ref="PredicateTrueUsage"/> 

     <xs:attribute ref="PredicateFalseUsage"/> 

     <xs:attributeGroup ref="RepeatableElementAttributes"/> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Phân đoạn" type="Phân đoạnType"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Documents the characteristics of a single 

HL7 phân đoạn within the context of a particular message or phân đoạn group.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:choice> 

 </xs:group> 

 <xs:complexType name="Phân đoạnType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:group ref="MessageElementsGroup"/> 

   <xs:element name="Field" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Documents the characteristics of a single 

HL7 field within the context of a particular message phân đoạn.</xs:documentation> 
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    </xs:annotation> 

    <xs:complexType> 

     <xs:sequence> 

      <xs:group ref="LeafMessageElementsGroup"/> 

      <xs:element name="Occurrence" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"> 

       <xs:complexType> 

        <xs:sequence> 

         <xs:element 

name="Component" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

          <xs:annotation> 

          

 <xs:documentation>Documents the characteristics of a single component within the context of a 

field.</xs:documentation> 

          </xs:annotation> 

         

 <xs:complexType> 

          

 <xs:sequence> 

           

 <xs:group ref="LeafMessageElementsGroup"/> 

           

 <xs:element name="SubComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

            

 <xs:annotation> 

            

  <xs:documentation>Documents the characteristics of a single sub-component within the 

context of a component.</xs:documentation> 

            

 </xs:annotation> 

            

 <xs:complexType> 

            

  <xs:group ref="LeafMessageElementsGroup"/> 

            

  <xs:attributeGroup ref="LeafElementAttributes"/> 

            

 </xs:complexType> 

           

 </xs:element> 

          

 </xs:sequence> 

          

 <xs:attributeGroup ref="LeafElementAttributes"/> 

         

 </xs:complexType> 

         </xs:element> 
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        </xs:sequence> 

        <xs:attribute name="Number" 

type="xs:nonNegativeInteger"/> 

        <xs:attribute name="Value" 

type="xs:string"/> 

       </xs:complexType> 

      </xs:element> 

     </xs:sequence> 

     <xs:attributeGroup ref="RepeatableElementAttributes"/> 

     <xs:attributeGroup ref="LeafElementAttributes"/> 

     <xs:attribute name="ItemNo"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>The HL7-assigned item 

number corresponding with the semantic meaning of the field.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

      <xs:simpleType> 

       <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

        <xs:pattern value="\d{5}"/> 

       </xs:restriction> 

      </xs:simpleType> 

     </xs:attribute> 

     <xs:attribute name="Order" type="xs:boolean"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Specifies if order apply 

or not when profiling repeating fields.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:attribute> 

     <xs:attribute name="Position" type="xs:nonNegativeInteger"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Specifies the position of 

the component which value is referred to in the Occurrence element </xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:attribute> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Name" type="Phân đoạnNameType" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>This is the short, formal name for the phân đoạn. It 

is used to identify the phân đoạn in both ER7 and XML encodings.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute ref="LongName"/> 

  <xs:attribute ref="Usage" use="required"/> 

  <xs:attribute ref="PredicateTrueUsage"/> 

  <xs:attribute ref="PredicateFalseUsage"/> 

  <xs:attributeGroup ref="RepeatableElementAttributes"/> 
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 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="AnnotationType"> 

  <xs:simpleContent> 

   <xs:extension base="NonEmptyStringType"> 

    <xs:attributeGroup ref="AnnotationAttributes"/> 

   </xs:extension> 

  </xs:simpleContent> 

 </xs:complexType> 

 <xs:attributeGroup name="LeafElementAttributes"> 

  <xs:attribute name="Name" type="NonEmptyStringType" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The descriptive name for the field/component/sub-

component</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute ref="Usage" use="required"/> 

  <xs:attribute ref="PredicateTrueUsage"/> 

  <xs:attribute ref="PredicateFalseUsage"/> 

  <xs:attribute name="Datatype" type="DatatypeType" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the HL7 datatype associated with the 

element.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="MinLength" type="xs:positiveInteger"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the minimum allowed length for the 

content of the element.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="MaxLength" type="xs:positiveInteger"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the maximum allowed length for the 

content of the element.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="ConformanceLength" type="xs:positiveInteger"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The minimum length an application must be able 

to handle</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Truncation" type="xs:boolean"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>whether the truncation pattern does/may 

apply</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 
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  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Table" type="TableType"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the name of the table associated with the 

content of this element.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="ConstantValue" type="NonEmptyStringType"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>Identifies the fixed value associated with this 

element</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <!-- Can only have constant values for leaf elements --> 

  </xs:attribute> 

 </xs:attributeGroup> 

 <xs:attributeGroup name="RepeatableElementAttributes"> 

  <xs:attribute name="Min" type="xs:nonNegativeInteger" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>This identifies the minimum number of repetitions 

of the element that are permitted in a message instance. This attribute should only be specified if the 

minimum number of repetitions is greater than 1, as the minimum for other elements is always 

'0'.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Max" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>This identifies the maximum number of repetitions 

of the element that are permitted in a message instance. This attribute should only be specified if the 

maximum number of repetitions is greater than 1 and differs from the minimum attribute (i.e. the maximum 

number of repetitions is greater than the minimum number of repetitions). The special value '*' may be used 

to represent 'unlimited' repetitions.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:union> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:positiveInteger"> 

       <xs:minInclusive value="1"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:string"> 

       <xs:enumeration value="*"/> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:union> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 
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 </xs:attributeGroup> 

 <xs:attributeGroup name="AnnotationAttributes"> 

  <xs:attribute name="Type" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation> 

                </xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:union memberTypes="xs:NMTOKEN"> 

     <xs:simpleType> 

      <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

       <xs:enumeration value="ImpNote"> 

        <xs:annotation> 

        

 <xs:documentation>Implementation Notes provide a general description about how the element is 

intended to be used, as well as hints on using or interpreting the it.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

       <xs:enumeration value="Description"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation> An 

explanation of the associated element.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

       <xs:enumeration value="Definition"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation> An 

explanation of the meaning of the element.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

       <xs:enumeration value="DesignComment"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation> 

Internal development notes about why particular design decisions were made, outstanding issues and 

remaining work.  They may contain formatting markup.  Not intended for external 

publication.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

       <xs:enumeration value="Other"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation> 

Additional content related to the element.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

       <xs:enumeration value="Example"> 

        <xs:annotation> 

         <xs:documentation> An 
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example instance of the element.</xs:documentation> 

        </xs:annotation> 

       </xs:enumeration> 

      </xs:restriction> 

     </xs:simpleType> 

    </xs:union> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="OtherIdentifier" type="NonEmptyStringType"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation/> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:attributeGroup> 

 <xs:group name="MessageGroup"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="Annotation" type="AnnotationType" minOccurs="0" 

maxOccurs="unbounded"/> 

   <xs:element name="Description" type="NonEmptyStringType" 

minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Provides an explanation or definition of 

what the element represents.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

   <xs:element name="Reference" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Identifies external sources or other 

locations within the profile where additional information can be found about this item.</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="NonEmptyStringType"/> 

    </xs:simpleType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:group> 

 <xs:group name="MessageElementsGroup"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:group ref="MessageGroup"/> 

   <xs:element name="Predicate" minOccurs="0"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Identifies the conditionality rule for this 

element, if applicable</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

    <xs:simpleType> 

     <xs:restriction base="NonEmptyStringType"/> 

    </xs:simpleType> 
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   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:group> 

 <xs:group name="LeafMessageElementsGroup"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:group ref="MessageElementsGroup"/> 

   <xs:element name="DataValues" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:complexType> 

     <xs:attribute name="ExValue" type="NonEmptyStringType"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Identifies an individual 

example value.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:attribute> 

    </xs:complexType> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

 </xs:group> 

 <xs:attribute name="LongName" type="NonEmptyStringType"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>This is the descriptive name for the element. It does not 

appear in any encodings.</xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

 </xs:attribute> 

 <xs:attribute name="Usage"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>Usage identifies the circumstances under which an element 

appears in a message. Possible values are:  

                R - Required (must always be present);  

                RE - Required or Empty (must be present if available);  

                O - Optional (no guidance on when the element should appear);  

                C - Conditional (the element is required or allowed to be present when the condition specified in 

the Predicate element is true); 

                X - Not supported (the element is not supported) 

            </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:simpleType> 

   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

    <xs:enumeration value="R"/> 

    <xs:enumeration value="RE"/> 

    <xs:enumeration value="O"/> 

    <xs:enumeration value="C"/> 

    <xs:enumeration value="X"/> 

   </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 </xs:attribute> 

 <xs:attribute name="PredicateTrueUsage"> 
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  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>PredicateTrueUsage is used in combination with a 

conditional "C" usage . It specifies how the element usage should be interpreted when the condition 

predicate evaluates to TRUE. Possible values are : 

                R - Required (must always be present); 

                RE - Required or Empty (must be present if available); 

                O - Optional (no guidance on when the element should appear); 

                X - Not supported (the element is not supported) 

            </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:simpleType> 

   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

    <xs:enumeration value="R"/> 

    <xs:enumeration value="RE"/> 

    <xs:enumeration value="O"/> 

    <xs:enumeration value="X"/> 

   </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 </xs:attribute> 

 <xs:attribute name="PredicateFalseUsage"> 

  <xs:annotation> 

   <xs:documentation>PredicateFalseUsage is used in combination with a 

conditional "C" usage . It specifies how the element usage should be interpreted when the condition 

predicate evaluates to FALSE. Possible values are : 

                R - Required (must always be present); 

                RE - Required or Empty (must be present if available); 

                O - Optional (no guidance on when the element should appear); 

                X - Not supported (the element is not supported) 

            </xs:documentation> 

  </xs:annotation> 

  <xs:simpleType> 

   <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

    <xs:enumeration value="R"/> 

    <xs:enumeration value="RE"/> 

    <xs:enumeration value="O"/> 

    <xs:enumeration value="X"/> 

   </xs:restriction> 

  </xs:simpleType> 

 </xs:attribute> 

 <xs:simpleType name="NonEmptyStringType"> 

  <xs:restriction base="xs:string"> 

   <xs:minLength value="1"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="AcknowledgementType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:enumeration value="AL"/> 
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   <xs:enumeration value="NE"/> 

   <xs:enumeration value="SU"/> 

   <xs:enumeration value="ER"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="IdentifierType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="(0|[1-9][0-9]*)(\.(0|[1-9][0-9]*))*"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="MsgTypeType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="[A-Z0-9]{3}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="EventTypeType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="[A-Z0-9]{3}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="MsgStructIDType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="[A-Z0-9]{3}(_[A-Z0-9]{3})?"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="OrderControlType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="DatatypeType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:minLength value="1"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="Phân đoạnNameType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:pattern value="[A-Z][A-Z0-9]{2}"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:simpleType name="TableType"> 

  <xs:restriction base="xs:NMTOKEN"> 

   <xs:minLength value="1"/> 

  </xs:restriction> 

 </xs:simpleType> 

 <xs:complexType name="TableLibraryType"> 

  <xs:sequence> 
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   <xs:element name="TableDefinition" type="TableDefinitionType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>A table definition consists of metadata 

describing the table and specifies a list of code/value pairs.  The table definition metadata consists of a table 

identifier, OID, name, type, version, and code system. </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The name of the table library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="OrganizationName" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The organization that created the 

library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="TableLibraryVersion" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The version of the table 

library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Status" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The status of the table library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="TableLibraryIdentifier" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A unique identifier for the table 

library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Description" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A text description of the table 

library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TableLibraryReferenceType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:any maxOccurs="unbounded"/> 
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  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TableDefinitionType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="TableElement" type="TableElementType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Table elements express code/value pairs 

and descriptive information about the code/value pair</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Identifier" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The table identifier.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="OID" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>An OID that identify the table, not the 

codesystem.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A descriptive name of the 

table.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Type" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The type of the table as described in section 2.6.3.6  

                    Valid identifiers for a table type are HL7, User, Local, External, and Imported.  

</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

     <xs:enumeration value="HL7"/> 

     <xs:enumeration value="User"/> 

     <xs:enumeration value="Local"/> 

     <xs:enumeration value="External"/> 

     <xs:enumeration value="Imported"/> 

    </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 
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    <xs:documentation>The version of the table.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="CodeSystem" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A code system as specified in HL7 table 0396 

</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TableElementType"> 

  <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The code for the data value.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The long description of the 

code.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Source" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The source of the code/value 

pair.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

     <xs:enumeration value="HL7"/> 

     <xs:enumeration value="Local"/> 

     <xs:enumeration value="Redefined"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>Redefined means the 

code/display name has been changed from its original value.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:enumeration> 

     <xs:enumeration value="SDO"> 

      <xs:annotation> 

       <xs:documentation>SDO means Standard 

Development Organization.</xs:documentation> 

      </xs:annotation> 

     </xs:enumeration> 

    </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 
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</xs:schema> 

 

2.B.14.2 Bảng định nghĩa thư viện tài liệu 

Cấu trúc của bảng thư viện tài liệu được mô tả bằng cách sử dụng ngôn ngữ lược đồ 

XML (XML Schema). Bảng thư viện lược đồ là tiêu chuẩn để thể hiện các quy tắc mà 

trang thông tin điện tử đăng ký sẽ xác nhận tính hợp lệ. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xs:element name="TableLibrary" type="TableLibraryType"/> 

 <xs:complexType name="TableLibraryType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="TableDefinition" type="TableDefinitionType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>A table definition consists of metadata describing 

the table and specifies a list code/value pairs. The table definition metadata consists of a table identifier, name, type, 

version, and code system. </xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The name of the table library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="OrganizationName" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The organization that created the 

library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="HL7Version" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The HL7 Version of the table 

definitions.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="TableLibraryVersion" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The version of the table library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Status" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The status of the table library.</xs:documentation> 
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   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="TableLibraryIdentifier" type="xs:string" use="required"/> 

  <xs:attribute name="Description" type="xs:string"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A text description of the table library.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TableDefinitionType"> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="TableElement" type="TableElementType" 

maxOccurs="unbounded"> 

    <xs:annotation> 

     <xs:documentation>Table elements express code/value pairs and 

descriptive information about the code/value pair</xs:documentation> 

    </xs:annotation> 

   </xs:element> 

  </xs:sequence> 

  <xs:attribute name="Identifier" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The table identifier.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Name" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The name of the table.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Version" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The version of the specific table.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="CodeSys" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>A code system as specified in HL7 table 0396 

</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Type" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The table type is a recognized HL7 table as described in 

section 2.6.3.6. Valid identifiers for a table type are HL7, User, Local, External, and Imported.  

</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 
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    <xs:restriction base="xs:string"> 

     <xs:enumeration value="HL7"/> 

     <xs:enumeration value="User"/> 

     <xs:enumeration value="Local"/> 

     <xs:enumeration value="External"/> 

     <xs:enumeration value="Imported"/> 

    </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

 <xs:complexType name="TableElementType"> 

  <xs:attribute name="Code" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The code for the data value.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="DisplayName" type="xs:string" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The long description of the code.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

  </xs:attribute> 

  <xs:attribute name="Source" use="required"> 

   <xs:annotation> 

    <xs:documentation>The source of the code/value pair.</xs:documentation> 

   </xs:annotation> 

   <xs:simpleType> 

    <xs:restriction base="xs:string"> 

     <xs:enumeration value="HL7"/> 

     <xs:enumeration value="Local"/> 

     <xs:enumeration value="Redefined"/> 

     <xs:enumeration value="SDO"/> 

    </xs:restriction> 

   </xs:simpleType> 

  </xs:attribute> 

 </xs:complexType> 

</xs:schema> 
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