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5.2 GIỚI THIỆU 

Chương này định nghĩa các quy tắc được áp dụng cho các truy vấn và trả lời của 

chúng. Chương cũng định nghĩa cách hiển thị các bản tin không mong muốn bởi vì cú 

pháp bản tin cũng tương tự như những câu truy vấn thông thường trong tự nhiên. 

Phiên bản 2.4 của tiêu chuẩn giới thiệu các mô hình mới cho các bản tin truy vấn 

và trả lời. Bố cục của chương này được cấu trúc như vậy tất cả thông tin liên quan đến 

những cặp bản tin truy vấn /trả lời được định nghĩa mới, bao gồm các giao thức phụ trợ, 

xuất hiện trong phần 5.2-5.9 và các truy vấn được định nghĩa trước đó xuất hiện trong 

phần 5.10. Các vấn đề còn tồn tại (chưa được giải quyết) được trình bày trong phần cuối 

cùng, 5.11 

Chủ đề 
Phần tham 

chiếu 

Giới thiệu 

Error! 

Reference 

source not 

found. 

Mô hình Truy vấn/Trả lời 5.2.1 

Sự phát triển của tiêu chuẩn Truy vấn 5.2.2 

Phương pháp xây dựng Truy vấn 5.2.3 
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Chủ đề 
Phần tham 

chiếu 

Các định dạng Trả lời (Phản hồi) 5.2.4 

Các định dạng đặc tả Truy vấn 5.2.5 

Biểu đồ tóm tắt của các cặp Truy vấn/Trả lời 5.2.6 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn/Trả lời 0 

Các cặp bản tin Truy vấn/Trả lời 5.3.3.4 

Các Phân đoạn của bản tin Truy vấn/Trả lời  5.5 

Các Giao thức Truy vấn phụ trợ 5.6 

Công bố và Đăng ký 5.7 

Những cân nhắc thực hiện Truy vấn 5.8 

Các ví dụ bản tin Truy vấn/Trả lời 5.9 

Các cặp bản tin và sự kiện kích hoạt Truy vấn/Trả 

lời bị thay thế  
5.10 

         Hiển thị các bản tin 

Error! 

Reference 

source not 

found. 

         Các truy vấn chế độ cơ bản 5.10.2 

Các vấn đề còn tồn đọng (hoặc chưa giải quyết) 

Error! 

Reference 

source not 

found. 

 

Tiêu chuẩn bao trùm hầu hết các truy vấn phổ biến nhất có khả năng xảy ra. 

Những truy vấn này được định nghĩa bởi các chương chức năng. Trình bày sau đây là các 

ví dụ điển hình của các truy vấn được hỗ trợ bởi tiêu chuẩn: 

a) Dữ liệu đối với một bệnh nhân, nghĩa là gửi tất cả các kết quả xét nghiệm 

của bệnh nhân có ID #123456 

b) Dữ liệu đối với nhiều bệnh nhân, nghĩa là gửi danh sách các bệnh nhân của 

bác sỹ điều trị có ID Dr. #123 

c) Dữ liệu không liên quan đến bệnh nhân, nghĩa là gửi các giá trị bình thường 

theo tuổi đối với huyết thanh protein. 

d) Dữ liệu trong khoảng thời gian cụ thể, nghĩa là gửi tất cả các kết quả huyết 

thanh glucose (đường), báo cáo từ ngày 01/01/1998 đến ngày 31/12/1999 
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đối với bệnh nhân có ID #123456. 

Sự đa dạng của các truy vấn tiềm năng là gần như không có giới hạn. Ở đây không 

cố gắng để định nghĩa một tiêu chuẩn sẽ bao gồm mọi truy vấn có thể. Chương 5 thảo 

luận về cách thức chung để tạo cấu trúc các cặp truy vấn/trả lời. Các chương chức năng 

thảo luận về các cặp truy vấn/trả lời cụ thể cần thiết cho nhu cầu của của họ. Các ủy ban 

phụ trách kỹ thuật chịu trách nhiệm cho các chương chức năng cụ thể định nghĩa nội 

dung chi tiết của các phân đoạn truy vấn/trả lời. 

Đặc biệt, chương này không hàm ý một hệ thống cụ thể SẼ hỗ trợ các truy vấn 

khái quát hoặc các báo cáo hợp chuẩn phải tuân thủ các tiêu chuẩn. Thay vào đó, các giao 

dịch này cung cấp một định dạng, hoặc một bộ các công cụ để hỗ trợ các truy vấn đến 

mức mong muốn của tổ chức. Các nguồn lực sẵn có và các chính sách của địa phương sẽ 

ảnh hưởng đến các loại truy vấn CÓ THỂ được thực hiện. 

5.2.1 Mô hình Truy vấn/Trả lời  

Một truy vấn với trả lời của nó nên được coi là một cặp bản tin. Hình minh họa 

sau đây cho thấy ba mô hình chung của các cặp bản tin: khai báo, nghi vấn, và bắt buộc. 

Trong mỗi mô hình, một hệ thống giả định vai trò của người khởi xướng và các hệ thống 

khác đảm nhiệm vai trò của người trả lời (phản hồi). Các truy vấn HL7 theo phong cách 

"nghi vấn" của bản tin như mô tả dưới đây. 

Server

(Data Owner)

Client

(Interested

Party)

INTERROGATIVE

Query

Response

DECLARATIVE

Event

Acknowledgment

Confirmation

IMPERATIVE

Operational Request

 

Lưu ý: Tất cả các bản tin trong HL7 giả định một mô hình cơ bản duy nhất bằng cách sử 

dụng một truyền tải điểm-đến-điểm của một bản tin ban đầu từ người gửi đến người 
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nhận, theo sau là một bản tin trả lời hoặc bản tin xác nhận từ bên nhận phản hồi lại cho 

bên gửi. Các bản tin trả lời/xác nhận có thể tùy chọn phụ thuộc vào một số trường hợp sử 

dụng sẽ được thảo luận dưới đây.Truyền tải điểm-đến-điểm được định nghĩa độc lập với 

bất kỳ công nghệ hoặc hoặc kiến trúc đặc biệt nào. 

Mô hình khai báo được sử dụng để phân phối hoặc loan báo các sự kiện không 

mong muốn chẳng hạn như các bản tin ORU và RDS. Các máy trạm (các bên liên 

quan) mong muốn thông tin đó từ máy chủ dữ liệu hoặc chủ sở hữu dữ liệu có thể 

"đăng ký" để được cập nhật khi thông tin mới được đăng tải trên máy chủ. Máy chủ khởi 

tạo một sự kiện truyền tải thông tin. Truyền tải này có thể đến một máy trạm duy nhất, 

hoặc có thể phân phối rộng rãi đến nhiều máy trạm. Mỗi máy trạm trả lời với một bản tin 

xác nhận đã nhận. 

Mô hình nghi vấn được sử dụng để truy vấn. Một máy trạm khởi tạo một truy vấn 

(một yêu cầu dữ liệu) đến máy chủ. Máy chủ xử lý truy vấn, trả lời với một báo cáo của 

sự thành công hay thất bại của truy vấn đến máy trạm, và trả lời thêm bằng cách cung cấp 

thông tin theo yêu cầu của truy vấn. 

Mô hình bắt buộc được sử dụng cho các hoạt động từ xa. Một máy trạm khởi tạo 

một yêu cầu cho hành động (ví dụ, chỉ định) đến máy chủ. Máy chủ xử lý yêu cầu và trả 

lời bằng một báo cáo của sự thành công hay thất bại cho máy trạm. 

Lưu ý: Trong HL7 phiên bản 2, không có giả định chính thức của kiến trúc client-server 

(máy trạm- máy chủ), hay kiến trúc đặc biệt "công bố và đăng ký". Như vậy vai trò của 

các ứng dụng kết nối có thể thay đổi theo nhu cầu bản tin. Nghĩa là, một ứng dụng có thể 

là một chủ sở hữu dữ liệu hoặc máy chủ dành cho một bộ các bản tin (ví dụ, một hệ thống 

nhập chỉ định tạo ra các chỉ định), và một bên liên quan hoặc máy trạm cho một bộ các 

bản tin khác (ví dụ, hệ thống nhập chỉ định nhận được các bản tin trạng thái từ hệ thống 

phòng/ban phụ trợ). Hơn nữa, hệ thống "sở hữu dữ liệu" có thể là một thành phần ứng 

dụng trung gian chẳng hạn như một "máy chủ ứng dụng" hay một "cổng tin nhắn" hay 

"bộ định tuyến - router" phân phối thông tin từ một máy chủ ứng dụng. Trong các thảo 

luận dưới đây, "máy trạm" và "máy chủ" được sử dụng là từ đồng nghĩa viết tắt cho "hệ 

thống /ứng dụng yêu cầu" và "hệ thống/ứng dụng trả lời" không có hàm ý giả định đây là 

một kiến trúc client/server. Tương tự như vậy, sự hỗ trợ cho "công bố và đăng ký" không 

thừa nhận một hệ điều hành hoặc kiến trúc cụ thể nào, nhưng được xác định ở mức ứng 

dụng (cấp 7), theo hình thức công nghệ trung lập. Cụm từ "chủ sở hữu dữ liệu" được sử 

dụng để tham chiếu đến các cơ quan (hoặc cơ sở) vận hành chương trình máy chủ. Người 

ta sẽ nói rằng "các chủ sở hữu dữ liệu định nghĩa dữ liệu được tạo ra tồn tại trên máy 

chủ”.  
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5.2.2 Quá trình phát triển của tiêu chuẩn truy vấn  

Tiêu chuẩn truy vấn, cũng như các tiêu chuẩn HL7 nói chung, đã tiến triển kể từ 

khi sự khởi đầu phiên bản 2.1. Phiên bản 2.4 giới thiệu một phương pháp mới nhằm để 

loại bỏ các thế hệ truy vấn trước. 

Các truy vấn ở chế độ cơ bản  

Ban đầu, các thông số của một truy vấn HL7 được thực hiện bởi các phân đoạn 

QRD và QRF. Bởi vì các phân đoạn này đã được dự định sử dụng bởi tất cả các truy vấn, 

nội dung của các phân đoạn này chỉ có thể được xác định theo một cách riêng biệt. Chẳng 

hạn "truy vấn ở chế độ cơ bản" chỉ trình bày là một điểm khởi đầu cho việc định nghĩa 

các truy vấn. 

Trong các truy vấn ở chế độ cơ bản, các sự kiện kích hoạt riêng biệt được sử dụng 

để phân biệt giữa một trả lời tức thời và trả lời chậm. Ngoài ra, một số các chương chức 

năng quy định các truy vấn và trả lời cùng với các sự kiện kích hoạt riêng biệt 

Các truy vấn ở chế độ nâng cao  

Trong tiêu chuẩn HL7 phiên bản 2.3, "truy vấn ở chế độ nâng cao" đã được giới 

thiệu rằng việc cố gắng cung cấp các truy vấn với mức độ chính xác cao hơn. Bốn 

phương thức mới của việc quy định một truy vấn đã được giới thiệu trong phiên bản 2.3 

 Một truy vấn với Ngôn ngữ truy vấn nhúng hỗ trợ các báo cáo lựa chọn có 

định dạng tùy ý, dựa trên ngôn ngữ truy vấn của việc lựa chọn (VD, SQL) 

 Một bảng ảo yêu cầu truy vấn hỗ trợ các truy vấn dựa vào các bảng dữ liệu 

trên máy chủ (ảo hoặc thật) phụ thuộc vào các tiêu chí lựa chọn cụ thể. 

 Thủ tục yêu cầu đã lưu trữ, kích hoạt ứng dụng hoạt động trên một hệ thống 

để thực thi thủ tục lưu trữ trên một hệ thống khác, được mã hóa để kết xuất 

dữ liệu cụ thể. 

 Một sự kiện kích hoạt lại bản tin yêu cầu, được sử dụng để yêu cầu dữ liệu 

đã định dạng dưới dạng một sự kiện thực hiện lại việc trả lời. 

"Chế độ nâng cao" giới thiệu ba phương thức mới để chuyển dữ liệu đến hệ thống 

trả lời (ví dụ, máy chủ). 

1) Việc chuyển các giá trị để quy định các thông số của truy vấn. (Được sử dụng 

bởi thủ tục lưu trữ và sự kiện kích hoạt lại các truy vấn.) Đây là kỹ thuật tiên 

tiến và phổ biến nhất để tạo ra các truy vấn. Mặt hạn chế là máy trạm bị hạn chế 

chặt chẽ trong một khoảng các truy vấn mà nó có thể hiểu và xử lý chính xác. 
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2) Việc chuyển truy vấn dưới dạng một “biểu thức” truy vấn phức tạp. (được sử 

dụng bằng truy vấn Bảng Ảo.) Truy vấn được định nghĩa bởi một biểu thức 

dạng cây được tạo ra bởi các toán tử thông thường AND OR, '<' , '>', ... Người 

vận hành có thể tham chiếu đến column_names (cột_các tên) hoặc các biến đã 

được định nghĩa trên máy chủ. Những truy vấn này cung cấp cho máy trạm sự 

linh hoạt đáng kể trong việc quy định truy vấn của chúng trên các cột mà máy 

chủ đã cho phép. Chi phí của sự linh hoạt máy trạm sẽ được máy chủ đánh giá 

qua biểu thức truy vấn, hơn là chỉ đơn giản gán các giá trị tham số vào thủ tục 

lưu trữ có sẵn. 

3) Việc chuyển truy vấn dưới dạng một chuỗi ký tự trong ngôn ngữ truy vấn cơ sở 

dữ liệu có sẵn chẳng hạn như SQL. (được sử dụng bằng truy vấn Ngôn ngữ 

Truy vấn ngoài EQL (External Query Language). Một truy vấn EQL được trình 

diễn dưới dạng một chuỗi đã định dạng trong cú pháp đặc biệt của ngôn ngữ 

truy vấn có sẵn. Máy chủ sẽ chuyển biểu thức chuỗi trực tiếp đến công cụ xử lý 

cơ sở dữ liệu (CSDL) sẵn có để đánh giá truy vấn, công cụ xử lý CSDL sẽ phân 

tích và kiểm tra cú pháp biểu thức này để sửa lại truy vấn. Điểm hạn chế của kỹ 

thuật này là các công cụ xử lý CSDL khác nhau sử dụng các ngôn ngữ truy vấn 

khác nhau, và do đó máy trạm xây dựng chuỗi ký tự truy vấn chính xác sẽ phụ 

thuộc vào ngôn ngữ truy vấn của máy chủ. 

Cũng trong phiên bản 2.3, việc sử dụng sự kiện kích hoạt đã được điều chỉnh gần 

hơn với định nghĩa đã được nêu trong chương 2. Mỗi truy vấn đã được cung cấp sở hữu 

sự kiện kích hoạt. Trong phiên bản 2.3.1, mỗi bản tin trả lời sở hữu sự kiện kích hoạt. 

Các truy vấn phiên bản 2.4  

Người sử dụng các truy vấn phiên bản 2.3 gặp phải một số hạn chế bất kỳ đã được 

đề xuất bởi tiêu chuẩn phiên bản 2.3. Một độc giả thân thiết của từ ngữ truy vấn bảng ảo 

phiên bản 2.3 cho biết chỉ có một truy vấn có thể được quy định bởi biểu thức lựa chọn 

QSC nếu nó trả về kết quả dạng bảng (RDT), và dường như là các truy vấn bằng tham số 

có thể không trả lại kết quả dạng bảng. 

Các phiên bản của tiêu chuẩn HL7 sau phiên bản 2.3.1 phân biệt rõ ràng hơn 

phương thức một truy vấn được quy định từ cách dữ liệu được trả về, và chúng nhấn 

mạnh sự tồn tại của "Tuyên bố sự phù hợp." Tiêu chuẩn HL7 tiếp tục hỗ trợ ngữ nghĩa 

của các truy vấn Thủ tục lưu trữ/sự kiện thực hiện lại và các truy vấn bảng ảo, nhưng phát 

biểu có hệ thống cú pháp rõ ràng hơn bằng cách sử dụng một truy vấn mới, các truy vấn 

bằng tham số (Query By Parameter  - QBP). 
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Truy vấn QBP có khuynh hướng thống nhất ngữ nghĩa của thủ tục lưu trữ, sự kiện 

thực hiện lại và các truy vấn bảng ảo trong khuôn khổ của báo cáo hợp chuẩn chính xác. 

Tiêu chuẩn nhận thấy rằng việc sử dụng tiếp tục các truy vấn ở chế độ cơ bản 

(QRD/QRF), nhưng sử dụng một hình thức truy vấn mới để giải thích ngữ nghĩa của 

chúng rõ ràng hơn. 

Phần lớn các tài liệu mới sau phiên bản 2.3.1 bao gồm việc định nghĩa một định 

dạng cho các báo cáo hợp chuẩn, và việc đưa ra các ví dụ của việc thiết kế và sử dụng 

truy vấn. 

Lưu ý: Phiên bản 2.5 đã giới thiệu truy vấn mới, cơ chế dựa trên trường hợp sử dụng cho 

sự hợp chuẩn trong phần 2.12 của Chương 2. Người triển khai truy vấn được khuyến 

khích xem xét lại, tính tương thích, và chấp nhận khung cấu trúc hồ sơ cấu hình trong 

phần đó. Các cấu trúc báo cáo hợp chuẩn đã được giới thiệu trong phiên bản 2.4 đã được 

đổi tên thành các Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Sự tương thích với các phiên bản trước 

Đối với sự tương thích ngược, cả hai truy vấn ở chế độ “cơ bản” và “nâng cao” 

vẫn giữ nguyên trong tiêu chuẩn, nhưng mô tả của chúng đã được chuyển xuống mục 

“chỉ dành cho sự tương thích ngược”. Phần chính của chương này là những giải thích phù 

hợp và đầy đủ của phương pháp đã được kiến nghị cho các truy vấn HL7 trong phiên bản 

2.4 và những phiên bản sau. 

Như trong các phiên bản tiêu chuẩn trước phiên bản 2.4, nội dung lĩnh vực chi tiết 

của các bản tin truy vấn và trả lời được định nghĩa bởi các Ủy ban kỹ thuật chịu trách 

nhiệm cho các chương chức năng cụ thể; phương pháp và mẫu cơ bản cho các truy vấn và 

trả lời đã được định nghĩa trong chương này. 

Phần 5.2.4, "Định dạng trả lời," and 5.2.5, "Các định dạng đặc tả truy vấn," thảo 

luận về các Định dạng trả lời và Định dạng đặc tả truy vấn. 

5.2.3 Phương pháp phát triển Truy vấn  

Thông thường, một truy vấn hợp chuẩn HL7 riêng biệt sẽ tiến triển như sau: 

Một tổ chức, hoặc chủ sở hữu dữ liệu, quyết định rằng việc tạo ra thông tin có sẵn 

thông qua một truy vấn. Nó quyết định chính xác dữ liệu nào sẽ được tạo ra và cách dữ 

liệu sẽ được cung cấp. Việc nhận biết dữ liệu thuộc nó sở hữu, chủ sở hữu dữ liệu sẽ định 

nghĩa truy vấn của nó để trả về một trong ba đại diện dữ liệu: 

1) Dưới dạng các phân đoạn HL7 truyền thống.  (Tham khảo mục 5.2.4.1, "Mẫu 
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phân đoạn trả lời.")  

2) Dưới dạng các dòng và cột dữ liệu từ một Bảng ảo đã được định nghĩa chính 

xác. (Tham khảo 5.2.4.2, " Trả lời dạng bảng.") 

3) Dưới dạng dòng mô tả bằng văn bản mà con người có thể đọc được sẵn sàng để 

kết xuất ra màn hình hiển thị hoặc ra máy in. (Tham khảo 5.2.4.3, "Hiển thị trả 

lời.") 

Kế tiếp, chủ sở hữu quy định chính xác các biến đầu vào mà máy trạm có thể sử 

dụng để điều khiển dữ liệu mà Máy chủ đồng ý trả về. 

Đặc tả kỹ thuật hoàn chỉnh bao gồm dữ liệu có sẵn, phương thức dữ liệu sẽ được 

trả về và các biến có thể được thiết lập giá trị hoặc ràng buộc trong một Truy vấn, thì 

được gọi là Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

Khái niệm Hồ sơ cấu hình Truy vấn là rất quan trọng đối với việc sử dụng thích 

hợp của một cặp bản tin truy vấn/trả lời. Khi Hồ sơ cấu hình Truy vấn không tồn tại, Máy 

trạm sẽ không nhận biết được sự tồn tại của truy vấn, phương thức sử dụng hoặc mong 

đợi gì từ nó. Chủ sở hữu dữ liệu quảng bá sự tồn tại, và sự hỗ trợ của một truy vấn bằng 

việc công bố Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn có cấu trúc mở rộng như sau: 

Giới thiệu bao gồm tiêu đề, các sự kiện kích 

hoạt, chế độ, các đặc điểm và mục tiêu 

Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 

Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 

Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu vào 

Điều khiển Trả lời 

Chú thích và đặc tả kỹ thuật đầu ra 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn: Một bản khai báo các bộ tên của truy vấn được hỗ trợ bởi 

máy chủ, cấu trúc logic thông tin có thể được truy vấn, và cấu trúc logic của những gì 

được trả về. 

Mục 0, "Hồ sơ cấu hình Truy vấn/Trả lời," sẽ mô tả chi tiết Hồ sơ cấu hình Truy 

vấn. 
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Mục tiếp theo trình bày chi tiết hơn về ba loại hình dữ liệu trả lời (mẫu phân đoạn, 

dạng bảng, và hiển thị) mà chủ sở hữu có thể sử dụng để trình diễn dữ liệu. 

Việc giới thiệu khái niệm Hồ sơ cấu hình Truy vấn không dự định để chứng nhận 

hệ thống. Nó dự định thúc đẩy việc quy định truy vấn tốt hơn. Như các phiên bản trước 

đây, việc hỗ trợ các truy vấn không bị bắt buộc đối với việc hợp chuẩn HL7. 

5.2.4 Định dạng trả lời  

Quyết định đầu tiên của chủ sở hữu dữ liệu SẼ tạo việc xây dựng một truy vấn để 

quyết định dạng trình bày dữ liệu phù hợp nhất cho nhu cầu của họ. 

HL7 công nhận ba loại trình bày các trả lời cho các truy vấn: dạng 

bảng, mẫu phân đoạn, hoặc hiển thị. Mẫu phân đoạn và dạng bảng đã 

được biết đến trước đây giống như bản ghi-định hướng đã được mô tả 

trong các phiên bản tiêu chuẩn trước đây. Các trả lời dưới dạng Mẫu 

phân đoạn bao gồm một bộ các phân đoạn HL7. Mỗi truy vấn sẽ định 

nghĩa, trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó, ngữ pháp chính xác của 

các phân đoạn HL7 sẽ được trả về. Các trả lời dạng bảng trả về dữ liệu 

dưới dạng một bộ các dòng, một phân đoạn RDT là một dòng. Các truy 

vấn dưới dạng hiển thị trả về dữ liệu trong các phân đoạn DSP. Một hệ 

thống hợp chuẩn HL7 hỗ trợ các truy vấn sẽ lựa chọn một hoặc nhiều 

loại này trước khi xử lý với thiết kế chi tiết.   

Dạng bảng 
Hệ thống trả lời định dạng dữ liệu định dạng quan hệ, 

dưới dạng các dòng và cột 

Mẫu Phân 

đoạn 

Hệ thống trả lời định dạng dữ liệu dựa trên cơ sở bản tin 

phân đoạn-định hướng (bản ghi – định hướng) của một 

ứng dụng cụ thể. 

Hiển thị 

Hệ thống trả lời định dạng dữ liệu theo định dạng con 

người có thể đọc được để kết xuất kết quả trực tiếp trên 

thiết bị hiển thị (trong cả hai chế độ cơ bản và nâng cao). 

Các cấu trúc này hỗ trợ tất cả các trả lời ở chế độ cơ bản và nâng cao, cũng như 

Việc hợp chuẩn dựa trên các Truy vấn 

5.2.4.1 Trả lời dưới dạng mẫu phân đoạn  

Các trả lời dữ liệu dưới dạng mẫu phân đoạn phản ánh phương thức truyền thống 

của việc cung cấp dữ liệu trong HL7. Máy chủ trả lời các truy vấn bằng việc trả về một 

mẫu của các phân đoạn HL7. Ví dụ, một trả lời cơ bản cho một truy vấn đối với dữ liệu 
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Lab (dữ liệu xét nghiệm) có thể được định nghĩa bởi cấu trúc ngữ pháp phân đoạn sau 

đây: 

{PID 

OBR 

[{OBX}] 

} 

Ví dụ, thông tin bệnh nhân sẽ trả về trong phân đoạn PID và các kết quả xét 

nghiệm trong các phân đoạn OBR và OBX. Trong loại này, máy chủ trả về bản tin thường 

là bản tin tương đương với một bản tin HL7 cập nhật không mong muốn đã được định 

nghĩa sẵn. 

Trong quá trình tạo Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho một bản tin trả lời dưới dạng 

mẫu phân đoạn, chủ sở hữu dữ liệu SẼ quyết định cấu trúc ngữ pháp chính xác sẽ trả về. 

Đặc tả kỹ thuật kết quả đầu ra của Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho một trả lời dưới dạng 

mẫu phân đoạn sẽ có cấu trúc tương đồng với định nghĩa bản tin của một giao dịch tiêu 

chuẩn HL7. Nó sẽ định nghĩa một cấu trúc ngữ pháp của các phân đoạn sẽ được trả về, 

và, đối với mỗi phân đoạn, nó sẽ làm cho dễ hiểu, nơi nào cần thiết, ý nghĩa của mỗi 

trường dữ liệu, số lần xuất hiện của dữ liệu, và dữ liệu là tùy chọn hoặc là bắt buộc. 

5.2.4.2 Trả lời dạng bảng  

Chủ sở hữu quyết định mô hình (kiểu mẫu) tốt nhất đối với dữ liệu được cung cấp 

cho một bảng dữ liệu thông thường theo định dạng các dòng và cột. Trong trường hợp 

này, chủ sở hữu dữ liệu quảng bá việc hỗ trợ dữ liệu trực tiếp cho một bảng (“ảo”) dữ 

liệu, với các cột của loại dữ liệu cụ thể. Nó cho biết rõ hơn các cột mà máy trạm có thể 

ràng buộc chúng vào trong truy vấn. Việc trả lời cho một truy vấn sẽ được định dạng theo 

bộ các dòng từ bảng đã quảng bá. 

Bảng Ảo là một bảng lý thuyết dựa trên định dạng bảng cơ sở dữ liệu (CSDL) 

truyền thống. Tuy nhiên, có nhiều điểm khác biệt quan trọng giữa bảng CSDL và Bảng 

Ảo. Bảng Ảo không cần thiết phải dựa vào một bảng đơn hoặc tập dữ liệu thu thập. Nó có 

thể trình diễn một “liên kết” hoặc kết hợp của dữ liệu giữa các bảng CSDL (mặc dù “liên 

kết” hoặc kết hợp không được phơi bày rõ ràng cho Máy trạm)  

Khái niệm của bảng, được mượn từ lĩnh vực CSDL quan hệ, được sử dụng đơn 

thuần dưới dạng một sự trợ giúp trình bày. Cấu trúc dữ liệu nột bộ thật sự của máy chủ 

không cần được ràng buộc quan hệ. Các Bảng Ảo có thể được sử dụng để trình bày các 

thành phần dữ liệu từ các cấu trúc nội tại được phân cấp, hướng đối tượng, hoặc không có 

mối quan hệ trong tự nhiên. 
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Các Bảng Ảo cách ly người dùng từ bố cục dữ liệu chính xác hoặc việc trình bày 

nguồn dữ liệu. Điều đó nói lên rằng, người yêu cầu không cần hiểu rõ cấu trúc của các 

bảng, dòng và cột của CSDL được truy vấn nhưng chỉ có cấu trúc của việc trình bày bảng 

ảo. Tương tự như vậy, người trả lời (chủ sở hữu CSDL) không phải phơi bày cấu trúc của 

CSDL thật. Ngược lại chủ sở hữu và người yêu cầu không cần thiết phải lo lắng nếu cấu 

trúc CSDL thay đổi. 

Các dòng và cột của Bảng Ảo cho một truy vấn được mô tả trong Hồ sơ cấu hình 

Truy vấn cho truy vấn đó. 

Việc trình diễn dữ liệu của một bảng ảo là phù hợp khi thông tin được cung cấp là 

quan hệ đơn giản. Nó sẽ không là một trình diễn phù hợp cho các báo cáo xét nghiệm mà 

thường liên quan đến nhiều tổ hợp phức tạp của các kết quả thành phần. Dữ liệu chứa 

trong phân đoạn HL7 hoặc nhóm phân đoạn HL7 có thể được mô hình hóa dưới dạng 

bảng ảo. Ví dụ, Hệ thống ADT (hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân) có thể cung cấp 

một bảng bao gồm các trường dữ liệu của phân đoạn PID, NK1, và PV1. Nói cách khác, 

sẽ rất khó khăn để trình bày lịch sử thăm khám của một bệnh nhân trong một bảng đơn. 

5.2.4.3 Trả lời dưới dạng hiển thị  

Một bản tin hiển thị có thể được tạo ra ở nơi mà thông tin cập nhật không cần 

được bắt giữ (lưu giữ) bởi CSDL của hệ thống nhận, nhưng chỉ được hiển thị, trên một 

phương tiện hiển thị (chẳng hạn như PC – máy tính cá nhân, trạm làm việc hoặc một màn 

hình CRT) hoặc máy in. 

Trả lời dưới dạng hiển thị không trình bày một kiểu chính thống của việc tổ chức 

dữ liệu. Nó cho biết cách thức trình bày dữ liệu trả về được định dạng cho con người đọc 

được, hơn là cho máy tính, việc sử dụng. Máy chủ cung cấp phiên bản in ấn tốt nhất của 

dữ liệu tuân theo định dạng ý nghĩa mà con người có thể đọc được. Một cách logic,  nội 

dung của bản tin in ấn tốt nhất có thể có mẫu phân đoạn HL7 có chứa dữ liệu phức hợp, 

hoặc có thể có một bản ghi đơn giản được chứa trong trả lời dạng bảng. 

5.2.4.4 Việc lựa chọn giữa các định dạng trả lời có sẵn  

Trên thực tế, thật dễ dàng để quyết định loại dữ liệu nào được cung cấp. Nhìn 

chung, các trả lời dưới dạng mẫu phân đoạn có thể chứa các cấu trúc dữ liệu phức tạp (ví 

dụ, một báo cáo xét nghiệm đầy đủ) trong khi các trả lời dạng bảng chỉ trình bày các cấu 

trúc dữ liệu đơn giản. Vì vậy, trả lời dạng bảng được dự định sử dụng như là một công cụ 

đơn giản để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản. Máy trạm không cần thiết phải hiểu rõ, 

phân tích, kiểm tra cú pháp và xử lý sâu cấu trúc và quan hệ giống như trả lời dưới dạng 

mẫu phân đoạn. Máy trạm không cần một bộ máy phức tạp để thực hiện phân tích và 
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kiểm tra cú pháp phân đoạn. Tất cả các dòng đều có cùng cấu trúc, do đó chỉ cần một bộ 

máy đơn giản thông thường. 

Nếu truy vấn được định nghĩa bởi một ủy ban kỹ thuật HL7, thì sau đó quyết định 

đã được tạo ra. Mặt khác, nếu không có truy vấn nào chưa được định nghĩa nhưng lĩnh 

vực của dữ liệu đã được bao phủ bởi HL7, thì sau đó rất có thể có những phân đoạn HL7 

đã tồn tại có thể mang dữ liệu. Một truy vấn Z có thể được tạo ra dựa trên các phân đoạn 

HL7 hiện có. Nếu dữ liệu là của một lĩnh vực cụ thể, lĩnh vực đó có thể tạo ra các phân 

đoạn Z riêng của mình và cung cấp trả lời dưới dạng mẫu phân đoạn (mà tạo ra ý nghĩa 

đặc biệt nếu dữ liệu tổng thể là phức tạp) hoặc nó có thể định nghĩa Bảng ảo riêng của nó, 

cung cấp một trả lời dạng bảng và để cho máy trạm xử lý mỗi bản ghi. 

Một khi biết được những dữ liệu nào đã được một Server tạo ra sẵn, thì sau đó dữ 

liệu đó có thể được chỉ định hoặc yêu cầu. Điều này tương tự như việc cần phải tham 

khảo danh mục liệt kê trước khi đặt hàng mua một mặt hàng bằng thư điện tử. 

5.2.5 Đặc tả kỹ thuật các định dạng Truy vấn  

Phần trước đã giải thích ba hình thức trình bày dữ liệu được trả về cho máy trạm 

truy vấn. Phần này thảo luận phương thức máy trạm có thể trình bày thông tin của một 

truy vấn 

HL7 đề xuất một phương thức cơ bản với ba biến thể cơ bản để quy định một truy 

vấn 

Mô hình truy vấn này với các biến thể của chúng nhằm hỗ trợ người triển khai 

thực hiện việc chuyển đổi các yêu cầu truy vấn cụ thể từ dạng văn xuôi thông thường của 

mô hình nghiệp vụ sang dạng mô hình khung truy vấn HL7 phù hợp. Mô hình khung 

được lựa chọn sẽ dựa vào triết lý của tổ chức: cho phép các hệ thống máy chủ tự do tạo ra 

các biểu thức truy vấn, hoặc kiểm soát một cách chặt chẽ các trường dữ liệu và các hoạt 

động được cung cấp. Các đoạn văn sau so sánh và đối chiếu các tính năng của mỗi một 

mô hình biến thể truy vấn HL7. Sự khác nhau giữa chúng nằm chủ yếu trong quá trình xử 

lý chúng bắt buộc ở phía máy chủ. 

Truy vấn bằng Thông số đơn giản (truy vấn thông số) 

Biến thể đầu tiên được gọi là truy vấn Thông số đơn giản. Trong truy vấn thông số, 

các thông số đầu vào được chuyển qua theo thứ tự dưới dạng các trường dữ liệu của phân 

đoạn HL7. Máy chủ chỉ cần đọc chúng từ các trường dữ liệu HL7 tương ứng, và nhúng 

chúng vào chức năng bên trong để đánh giá và xác định truy vấn. 
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Đây là hình thức cơ bản nhất của truy vấn trên máy chủ quy định một danh sách cố 

định các thông số trong hồ sơ cấu hình truy vấn. (Ví dụ, Máy chủ có thể cho hệ thống 

truy vấn biết để chỉ rõ mã hồ sơ bệnh án), ngày bắt đầu, và ngày kết thúc.) Khi kích hoạt 

truy vấn, máy trạm chuyển một giá trị cụ thể cho từng thông số. Việc này tương tự như 

việc gọi thủ tục lưu trữ dữ liệu vào CSDL. 

Phân đoạn định nghĩa thông số (ví dụ, QPD) có thể được nhìn thấy dưới định dạng 

thông thường của phân đoạn QRD và QRF trong chế độ truy vấn cơ bản). Mỗi trường dữ 

liệu trong phân đoạn QRD và QRF tương ứng với một thông số của phân đoạn QPD. 

HL7 đề xuất rằng các truy vấn được định nghĩa bởi phân đoạn QRD và QRF được viết lại 

như Truy vấn Bằng Thông số trong phiên bản 2.4 hoặc cao hơn. 

Việc triển khai đạt được rõ ràng là máy chủ có thể tạo ánh xạ đơn giản các giá trị 

đầu vào với các thông số đã được quy định trong hồ sơ cấu hình truy vấn. Một chức năng 

hoặc thủ tục đã tồn tại được gọi để kiểm tra truy vấn và lựa chọn dữ liệu được trả về. 

Phần lớn các nỗ lực công việc đã được đầu tư vào sự phát triển và xây dựng các chức 

năng và thủ tục đã được quy định trước này. 

Truy vấn bằng biến thể mẫu có trước:  

Truy vấn bằng ví dụ (QBE) là một mở rộng của Truy vấn bằng thông số (QBP) 

trong đó các thông số tìm kiếm được chuyển đi bởi bên gửi chúng trong phân đoạn, thay 

vì các trường dữ liệu của phân đoạn QPD. Ví dụ, nếu một hệ thống muốn thực hiện một 

truy vấn “tìm kiếm-ứng cử viên” sử dụng QBE, hệ thống sẽ gửi thông tin nhân khẩu học 

(thông tin hành chính của bệnh nhân) trong phân đoạn PID hoặc/và phân đoạn PD1 để 

tìm kiếm, việc để trống những trường dữ liệu đó trong phân đoạn được gửi đi không phải 

là các thông số truy vấn. Ví dụ, nếu tôn giáo không phải là một trong những thông số truy 

vấn, trường dữ liệu PID-17 sẽ được để trống khi phân đoạn PID được gửi đi trong truy 

vấn. Các thông số không xuất hiện trong bản tin HL7, chẳng hạn như thuật toán tìm kiếm, 

mức độ tin cậy, vv, sẽ tiếp tục được chứa trong phân đoạn QPD theo hình thức Truy vấn 

bằng Thông số. Các phân đoạn và trường dữ liệu chính xác có sẵn để sử dụng dưới dạng 

các thông số truy vấn sẽ được quy định cụ thể trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho truy 

vấn. 

Truy vấn sử dụng biến thể QSC:  

Biến thể thứ ba được công nhận là biến thể thể QSC bởi vì việc sử dụng loại dữ 

liệu QSC, mà đã được sử dụng trong truy vấn Bảng Ảo. Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho truy 

vấn sẽ định nghĩa tất cả các biến số mà máy trạm có thể sử dụng trong một biểu thức. Tại 

thời điểm thực thi, máy trạm có thể định nghĩa các tiêu chí tìm kiếm chính xác bằng việc 



Chapter 5: Query 

Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. Page 19 

Final Standard.  February 2014. 

xây dựng một “cây bao gồm các nốt toán tử/toán hạng ràng buộc các thông số đầu vào có 

sẵn. Để kiểm tra truy vấn, Máy chủ SẼ phân tích và diễn giải biểu thức truy vấn trong 

quá trình thực thi. Máy chủ chuyển đổi biểu thức nhập đầu vào sang ngôn ngữ truy cập 

dữ liệu nội bộ (địa phương), hoặc sẽ tự diễn giải yêu cầu, và kiểm tra biểu thức cho mỗi 

hạng mục của bảng ảo. Biểu thức phức tạp của máy trạm tương tự với một câu lệnh lựa 

chọn SQL đối với CSDL quan hệ. 

Biến thể này tương đồng nhất với Truy vấn Bảng Ảo (VQQ). 

Có một số các yếu tố để xem xét trong việc xác định biến thể được cung cấp. 

Trong biểu thức phức tạp biến thể (QSC), Máy trạm có thể chọn bất kỳ hoặc tất cả các 

biến được cung cấp và có thể chỉ định bất kỳ toán tử và giá trị được phép cho mỗi biến. 

Ngược lại, ở biến thể thông số đơn giản hoặc Truy vấn bằng biến thể ví dụ, máy trạm SẼ 

cung cấp các giá trị chính xác cho tập hợp các biến được cung cấp. 

Biến thể Thông số đơn giản được phân tích, kiểm tra và xử lý dễ dàng ở vì nó có 

các trường dữ liệu tùy chọn; VD, các thông số đã được định nghĩa trước và có thứ tự cố 

định. Biến thể Truy vấn bằng Ví dụ vay mượn chính nó cho việc xử lý đơn giản, từ lúc 

các thông số sẽ xuất hiện theo vị tri biết trước trong các phân đoạn đã được định nghĩa. 

Nói cách khác, biến thể Biểu thức phức tạp yêu cầu nhiều hơn liên quan đến việc kiểm 

tra, phân tích và xử lý bởi vì tính linh động và các thành phần dữ liệu tùy chọn của nó. Vì 

vậy, trong khi biến thể Biểu thức phức tạp cung cấp nhiều chức năng cho máy trạm, nó 

gây ra nhiều khó khăn hơn cho máy chủ xử lý. Ngược lại, các biến thể Truy vấn Thông số 

đơn giản và ví dụ cung cấp ít chức năng hơn cho máy trạm nhưng tạo nhiều thuận lợi hơn 

cho máy chủ thực hiện; chúng được cung cấp dựa trên các thủ tục lưu trữ trên hệ thống 

máy chủ. 

5.2.5.1 Việc biểu diễn dữ liệu giống nhau sử dụng các biến thể 

Mô tả sau đây là một ví dụ của một truy vấn chỉ rõ tất cả định dạng biến thể. Ví dụ 

này được trình bày để minh họa việc sử dụng của mỗi một định dạng cho mục đích của 

việc cung cấp một truy vấn. Việc sử dụng định dạng nào phụ thuộc vào mức độ phức tạp 

của quá trình xử lý được thực hiện trên máy chủ và mức độ linh động theo yêu cầu của 

máy trạm. 

Mục tiêu của truy vấn cho phép một truy vấn đơn giản trên hệ quản trị CSDL. Cho 

rằng máy trạm đệ trình một yêu cầu thông tin bệnh nhân. Máy chủ trả lời với thông tin 

hành chính: ngày sinh của bệnh nhân, giới tính, và mã ZIP. 
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5.2.5.1.1 Biểu diễn dưới dạng các thông số đơn giản  

Như chúng ta đã xem, biến thể này bắt buộc phải có đặc tả kỹ thuật thông số chính 

xác. 

Hệ thống máy trạm truyền một bản tin truy vấn QBP theo định dạng sau: 

MSH|^~\&|FEH.IVR|HUHA.CSC|HUHA.DEMO||199902031135-0600||QBP^Z58^QBP_Q13|1|D|2.8 

QPD|Z58^Pat Parm Qry 2|Q502|111069999 

RCP|I 

Tên của các trường dữ liệu vào và ra không được quy định trong bản tin truy vấn, 

nhưng đã được quy định trong Hồ sơ cấu hình truy vấn, đã được xác định bởi trường dữ 

liệu QPD-1-message query name (tên bản tin truy vấn). Trường dữ liệu MSH-9.2-trigger 

event (sự kiện kích hoạt) và QPD-1-message query name (tên bản tin truy vấn) là các 

thành phần dữ liệu phân biệt của truy vấn này. Hệ thống yêu cầu SẼ tham chiếu đến Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn để biết thêm chi tiết các trường dữ liệu đầu vào và đầu ra. 

5.2.5.1.2 Biễu diễn dưới dạng truy vấn bằng mẫu có trước  

Cũng giống như biến thể Thông số đơn giản, Truy vấn bằng mẫu có trước bắt buộc 

phải có đặc tả kỹ thuật thông số chính xác. Sự khác biệt trong một Truy vấn bằng mẫu có 

trước là các phân đoạn khác phân đoạn QPD được sử dụng để truyền các thông số. Các 

phân đoạn đã được cung cấp nên là các phân đoạn đã tồn tại trên hệ thống mà Máy chủ 

có thể phân tích kiểm tra cấu trúc một cách dễ dàng. 

Hệ thống máy trạm truyền một Truy vấn bằng mẫu có trước theo định dạng sau. 

MSH|^~\&|FEH.IVR|HUHA.CSC|HUHA.DEMO||199902031135-0600||QBP^Z58^QBP_Q13|1|D|2.8 

QPD|Z58^Pat Parm Qry 2|Q502 

RCP|I 

Các thông số sử dụng trong truy vấn này đã được quy định cụ thể trong Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn. 

5.2.5.1.3 Biễu diễn dưới dạng một biểu thức phức tạp  

Ngược lại, biến thể Biễu thức Phức tạp cho phép các đặc tả kỹ thuật đầu vào linh 

động. Điều này cho phép hệ thống máy trạm có nhiều lựa chọn hơn, nhưng máy chủ có 

thể bị đòi hỏi phải có khả năng xử lý phức tạp hơn. 

Nếu biến thể Thông số cơ bản ở trên được thể hiện dưới dạng một Biểu thức phức 

tạp, thì nó có thể trông giống như thế này 
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MSH|^~\&|FEH.IVR|HUHA.CSC|HUHA.DEMO||199902031135-0600||QBP^Q13^QBP_Q13|1|D|2.8 

QPD|Z999^Pat Sel Qry 1|Q501|@MedicalRecordNo^EQ^111069999 

RCP|I 

Lưu ý: Sự trình bày rõ ràng của tên trường dữ liệu đầu vào QPD-3-user 

parameters (các thông số người dùng). Ngoài ra, lưu ý rằng truy vấn này có thể được 

dùng để quy định và yêu cầu các trường dữ liệu khác, dựa trên đặc tả kỹ thuật của Hồ sơ 

cấu hình Truy vấn trên hệ thống máy chủ 

Các phương thức truy vấn 

Biến thể Thông số 

đơn giản 

Máy chủ quy định cụ thể các 

thông số và máy trạm chuyển các 

giá trị cụ thể vào các thông số khi 

truy vấn được gọi (thực hiện) 

Biến thể Biểu 

thức phức tạp 

Máy chủ cung cấp các biến mà có 

thể được sử dụng bởi Máy trạm. 

Máy trạm chuyển một biểu thức 

ràng buộc (tuân theo bất kỳ các 

hạn chế ràng buộc đã được quy 

định bởi Hồ sơ cấu hình Truy vấn) 

trên các biến đó khi thực hiện truy 

vấn. 

Việc sử dụng các phương thức mới trong bảng, sự đa dạng và số lượng truy vấn 

hầu như không bị giới hạn. Điều này không có nghĩa là một máy chủ cụ thể phải hỗ trợ 

tất cả các truy vấn chung có thể để thực hiện theo đúng tiêu chuẩn. Thay vào đó, các giao 

dịch này cung cấp một định dạng, hoặc một bộ các công cụ, để hỗ trợ các truy vấn cho 

phạm vi mong muốn của tổ chức. Các nguồn lực sẵn có và các chính sách địa phương sẽ 

ảnh hưởng đến các loại truy vấn được thực hiện 

5.2.6 Bảng tóm tắt của các cặp truy vấn/trả lời  

Bảng sau đây phác họa các bản tin truy vấn/trả lời đã được định nghĩa trong 

chương 5: 

Mô tả Truy 

vấn 

Trả lời Loại trả lời Định nghĩa 

phân đoạn 

Mục tham 

chiếu 

Hủy truy vấn QCN    5.4.6 

Truy vấn bằng 

thông số 

QBP   QPD 5.4.1, 

5.4.2, 

5.4.3 
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Mô tả Truy 

vấn 

Trả lời Loại trả lời Định nghĩa 

phân đoạn 

Mục tham 

chiếu 

Truy vấn, Chế độ 

cơ bản 

 (đã bị loại bỏ) 

QRY  Chế độ cơ bản 

(đã bị loại bỏ) 

QRD/QRF  

Trả lời hiển thị  RDY Dạng hiển thị DSP 5.4.3 

Trả lời dạng mẫu 

phân đoạn 

 RSP Dạng mẫu phân 

đoạn 

 5.4.1 

Trả lời dạng 

bảng 

 RTB Dạng bảng RDF/RDT 5.4.2 

Bản tin hiển thị 

không mong 

muốn (đã bị loại 

bỏ) 

UDM  Hiển thị (đã bị 

loại bỏ) 

URD/URS  

Bảng sau đây mô tả các bản tin truy vấn/trả lời đã được định nghĩa theo các 

chương chức năng: 

Mô tả Truy vấn Trả lời Loại trả lời Định nghĩa 

phân đoạn 

Mục tham 

chiếu 

Trả lời ADT (đã 

bị loại bỏ) 

QRY^A19 ADR^A19 Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Phân bổ các 

định danh (ID) 

QBP^Q24 RSP^K24 Mẫu phân đoạn QBP 3.3.59 

Phụ trợ RPT 

(hiển thị) (chỉ 

phù hợp cho 

tương thích 

ngược) 

 ARD Phương thức cơ 

bản 

 7 

Tham số tìm 

kiếm 

QBP^Q22 RSP^K22 Mẫu phân đoạn QBP 3.3.57 

Lấy các định 

danh tương ứng 

QBP^Q23 RSP^K23 Mẫu phân đoạn QBP 3.3.58 

Lấy thông tin 

nhân khẩu 

(thông tin hành 

chính) 

QBP^Q21 RSP^K21 Mẫu phân đoạn QBP 3.3.56 

Trạng thái chỉ 

định/Trả lời 

OSQ^Q06 OSR^Q06 Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

QRD/QRF  
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Mô tả Truy vấn Trả lời Loại trả lời Định nghĩa 

phân đoạn 

Mục tham 

chiếu 

trạng thái chỉ 

định 

(đã bị loại bỏ) 

bỏ) 

Thông tin quản 

lý Dược 

(đã bị loại bỏ) 

QRY^Q27 RAR^RAR Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Truy vấn các tập 

tin dùng chung 

MFQ  Phương thức cơ 

bản 

 8.4.3 

Trả lời truy vấn 

các tập tin dùng 

chung 

 MFR Phương thức cơ 

bản 

 8.43 

Thông tin nhân 

sự 

QBP^Qnn RSP^Knn Mẫu phân đoạn QBP 15.3.7 

Thông tin cấp 

phát Dược (đã 

loại bỏ) 

QRY^Q28 RDR^RDR Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Thông tin hàm 

lượng Dược (đã 

loại bỏ) 

QRY^Q30 RGR/RGR Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Thông tin chỉ 

định Dược được 

mã hóa (đã loại 

bỏ) 

QRY^Q29 RER^RER Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Trả lời đơn 

thuốc chỉ định 

(đã loại bỏ) 

QRY^Q26 ROR^ROR Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Yêu cầu thông 

tin lâm sàng (đã 

loại bỏ) 

RQC^I05  Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Các kết quả của 

quan sát lâm 

sàng, truy vấn 

cho (đã loại bỏ) 

QRY^R02 ORF^R04 Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Trả về Thông 

tin lâm sàng (đã 

loại bỏ) 

 RCI^I05 Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

bỏ) 

QRD/QRF  

Trả về Danh 

sách lâm sàng 

 RCL^I06 Phương thức cơ 

bản (đã bị rút 

QRD/QRF  
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Mô tả Truy vấn Trả lời Loại trả lời Định nghĩa 

phân đoạn 

Mục tham 

chiếu 

(đã loại bỏ) bỏ) 

Trả về bệnh 

nhân chuyển 

tuyến 

RRI  Phương thức cơ 

bản 

 11.5 

Trả về bệnh 

nhân chuyển 

tuyến 

 RRI Phương thức cơ 

bản 

 11.5 

Truy vấn đặt 

lịch 

SQM  Phương thức cơ 

bản 

 10.5.3 

Trả lời truy vấn 

đặt lịch 

 SQR Phương thức cơ 

bản 

 10.5.3 

Lưu ý rằng các bản tin liên quan đến Truy vấn Vắc-xin đã bị loại bỏ theo các phản 

đối và đã được thu hồi trong phiên bản 2.8. 

5.3 HỒ SƠ CẤU HÌNH TRUY VẤN/TRẢ LỜI  

Việc giới thiệu khái niệm Hồ sơ cấu hình Truy vấn/Trả lời1 không nhằm mục tiêu 

cấp giấy chứng nhận cho hệ thống. Nó dự định thúc đẩy việc phát triển định nghĩa và 

triển khai của các truy vấn đã được quy định. Như những phiên bản trước đây, việc hỗ trợ 

các truy vấn là không bắt buộc trong việc xây dựng hồ sơ hợp chuẩn HL7.  

Trong giới thiệu, chủ sở hữu dữ liệu mô tả dữ liệu được tạo ra sẵn và mục tiêu của 

truy vấn. Chủ sở hữu dữ liệu quy định giá trị mã hóa chính xác Tên Truy vấn mà Máy 

trạm SẼ sử dụng để gọi truy vấn này. 

Cấu trúc Ngữ pháp Truy vấn định nghĩa các phân đoạn chính xác mà Máy trạm 

CÓ THỂ gửi. Đối với mỗi trường dữ liệu của những phân đoạn đó, Hồ sơ cấu hình Truy 

vấn SẼ định nghĩa phương thức Máy chủ sẽ diễn giải các giá trị của máy trạm. (Ví dụ, 

trường dữ liệu tên bệnh nhân được thể hiện tương ứng với biểu thức chính quy.) 

Cấu trúc Ngữ pháp Trả lời định nghĩa mẫu chính xác của các phân đoạn mà Máy 

chủ sẽ trả về. Mỗi Trả lời dưới dạng Mẫu Phân đoạn sẽ quy định mẫu phân đoạn của nó. 

(Ví dụ, các truy vấn dữ liệu xét nghiệm sẽ trả về các mẫu của phân đoạn OBR và OBX, 

                                              
1 Trước đây được gọi là Tuyên bố hợp chuẩn, yếu tố này sẽ được tham chiếu đến ở phần cuối của tài liệu này dưới dạng Hồ sơ Truy vấn để phân 

biệt nó với một khẳng định của người triển khai của một hồ sơ hợp chuẩn cụ thể. Hồ sơ hợp chuẩn được hiểu rằng là một định nghĩa của các 

bản tin phản hồi thích hợp. 
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trong khi các truy vấn nhân khẩu học có thể được phản hồi với các mẫu của phân đoạn 

PID, PV1, … Khi chủ sở hữu định nghĩa một truy vấn dạng bảng, cấu trúc ngữ pháp trả 

lời có thể đơn giản là một danh sách của các phân đoạn RDT chứa các dòng dữ liệu. 

Người dùng lựa chọn các cột từ Bảng Ảo để định nghĩa kết quả đầu ra cho Truy vấn bằng 

Trả lời dạng Thông số/Bảng (QBP/RTB) 

Lưu ý rằng trong trường hợp một truy vấn đã được HL7 định nghĩa, một mục cụ 

thể của tiêu chuẩn HL7 sẽ định nghĩa một Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Ngược lại, trong 

trường hợp của một tổ chức định nghĩa truy vấn, Hồ sơ cấu hình Truy vấn được xây dựng 

bởi các nhà phân tích và lập trình viên hệ thống/ứng dụng Máy chủ, và sẵn sàng cho các 

nhà phân tích và lập trình viên hệ thống/ứng dụng Máy trạm. 

Mặc dù Hồ sơ cấu hình Truy vấn là một khái niệm mới trong phiên bản 2.4, nó có 

thể cũng được sử dụng với những truy vấn chung trước đó. 

Lưu ý: Phiên bản 2.5 đã giới thiệu cơ chế mới, trường hợp sử dụng dựa trên cơ chế hợp 

chuẩn trong Chương 2. Người triển khai được khuyến khích xem xét, vị trí thích hợp, và 

áp dụng các cấu trúc cấu hình đã được giới thiệu trong chương đó. Các cấu Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn hiện tại được giữ lại trong Chương 5 đang chờ chỉnh sửa thành các cấu 

trúc mới trong các phiên bản tiêu chuẩn tiếp theo. 

5.3.1 Sử dụng Hồ sơ cấu hình Truy vấn  

Vấn đề then chối trong việc sử dụng thích hợp các cặp truy vấn/trả lời mới là khái 

niệm Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Trong trường hợp thiếu vắng Hồ sơ cấu hình truy vấn, 

máy trạm có thể không nhận biết được một truy vấn đã tồn tại, hoặc có thể không biết 

làm thế nào để sử dụng nó hoặc những gì được mang lại từ nó. 

Máy chủ quảng bá sự tồn tại, và việc hỗ trợ cho một truy vấn bằng cách công bố 

một Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Hồ sơ cấu hình truy vấn định danh truy vấn, quy định cụ 

thể các hạng mục thành phần có thể được truy vấn và mô tả những vấn đề mà trả lời phải 

tuân theo. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn: Một bản khai báo bộ bao gồm tên của truy vấn được hỗ trợ 

bởi Máy chủ, cấu trúc logic thông tin có thể được truy vấn, và cấu trúc logic của thông tin 

có thể được trả về 

Một số ví dụ của các hồ sơ cấu hình truy vấn có thể được mô tả trong mục 5.9, 

"Các ví dụ bản tin truy vấn/trả lời – Các ví dụ bản tin Truy vấn/Trả lời." 
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5.3.1.1 Ví dụ Truy vấn với trả lời dạng bảng  

Người dùng mong muốn biết định danh của bệnh nhân sở hữu hồ sơ bệnh án có 

mã "555444222111" 

MSH|^~\&|PCR|GenHosp|MPI||199811201400-0800||QBP^Q40^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Q40^WhoAmI^HL7nnnn|Q0001|555444222111^^^MPI^MR|||19980531|19990531| 

RCP|I| 

RDF|6|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Sex^

IS^1~Race^CWE^80| 

Hệ thống MPI trả về bản tin RTB như sau 

MSH|^~\&|MPI|GenHosp|PCR||199811201400-0800||RTB^K13^RTB_K13|ACK9901|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q0001|OK|Q40^WhoAmI^HL7nnnn|1| 

QPD|Q28^WhoAmI^HL7nnnn|Q0001|555444222111^^^MPI^MR|||19980531|19990531| 

RDF|6|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Sex^

IS^1~Race^CWE^80| 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam||19600614|M|| 

5.3.1.2 Ví dụ về Hồ sơ cấu hình Truy vấn với trả lời dạng bảng 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Mã định danh Truy vấn = Z99 Z99 

Loại: Truy vấn (hoặc Công bố) 

Tên Truy vấn: Tôi là ai 

Kích hoạt Truy vấn (= MSH-9): QBP^Z99^QBP_Q13 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Kích hoạt Trả lời (= MSH-9): RSP^Z84^RSP_Z84 

Các đặc điểm Truy vấn: Trả về Trả lời được sắp xếp theo Họ của bệnh 

nhân trừ khi có quy định khác. Lưu ý phân 

đoạn PID hoặc RDF không được sử dụng 

Mục tiêu: Tìm kiếm định danh của bệnh nhân để xác 

định mã số hồ sơ bệnh án 

Các đặc điểm Trả lời: Trả về Trả lời được sắp xếp theo Họ của bệnh 

nhân trừ khi có quy định khác. 

Dựa trên Mẫu Phân đoạn:  
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QBP^Z99^QBP_Q13: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBP 

Phân đoạn Diễn giải 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ PID ] Phân đoạn Định danh bệnh nhân  3.4.2 

[ RDF ] Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.6.6 

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

 [ RDF ]  Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.6.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
 

RSP^Z84^RSP_Z84: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời:  Bản tin RTB 

Phân đoạn Diễn giải 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phầm mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.4.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu định nghĩa dòng   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.6.6 

  [ { RDT } ] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.6 

] --- Kết thúc định nghĩa dòng   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 

Số TT 

Trường 

dữ liệu  

(Query 

ID=Z99) 

Tên trường dữ 

liệu 

Từ 

khóa/T

ìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

thích 

hợp 

Bảng 

tham 

chiếu 

Tên 

Trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 
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Số TT 

Trường 

dữ liệu  

(Query 

ID=Z99) 

Tên trường dữ 

liệu 

Từ 

khóa/T

ìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

thích 

hợp 

Bảng 

tham 

chiếu 

Tên 

Trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

1 MessageQueryNa

me 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 PatientList S Y 20 CX O    PID-3  PID-3 

Danh 

sách 

định 

danh 

bệnh 

nhân 

Mô tả và chú thích trường dữ liệu thông số đầu vào QPD 

Thông số đầu vào 

(Query ID=Z99) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z99^WhoAmI^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

PatientList  CX  

   Các thành phần dữ liệu: <ID (ST)> ^ <check digit 

(ST)> ^ <code identifying the check digit scheme 

employed (ID)> ^ < assigning authority (HD)> ^ 

<identifier type code (IS)> ^ < assigning facility 

(HD)> 

   Việc kết hợp các giá trị cho PatientID, và 

PatientIDAssigningAuthority, được dùng để định 

danh dữ liệu đầu vào duy nhất trong bảng 

PATIENT_MASTER. Trường dữ liệu 

“PatientIDTypeCode” được sử dụng cho việc lọc 

hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự kiện gán quyền 

có thể có nhiều hơn một hệ thống mã hóa. (Bảng 

PATIENT_MASTER chứa một ràng buộc ngăn chặn 

nhiều bệnh nhân đã được định danh bởi việc kết hợp 

giống nhau của các giá trị.) Bảng dữ liệu nhập 

PATIENT_MASTER sẽ được tìm kiếm ngược lại trên 

bảng PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION 

để thu thập các dòng dữ liệu thỏa mãn các điều kiện 

truy vấn. 

   Nếu trường dữ liệu này không được xác định giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 
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Thông số đầu vào 

(Query ID=Z99) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

 ID ST Nếu trường dữ liệu PID.3.1 không được thiết lập giá 

trị, tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu PID.3.4 không được thiết lập giá 

trị, tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Identifier 

Type 

Code 

CWE Nếu trường dữ liệu PID.3.5 không được thiết lập giá 

trị, tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

Mô tả và chú thích trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời RCP 

Số TT trường 

dữ liệu 

(Query 

ID=Z99) 

Tên Tên thành 

phần dữ 

liệu 

Độ 

dài 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc ngay lập 

tức (I). Mặc định là I. 

2 Quantity Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy 

định bởi thành phần theo 

sau) sẽ được trả về theo 

mỗi lần tăng của trả lời. 

Nếu không có giá trị nào 

được đưa ra, toàn bộ trả lời 

sẽ được trả về trong một 

lần tăng đơn. 

  Units  CWE Các đặc điểm (CH), các 

dòng (LI), các trang (PG), 

hoặc các bản ghi (RD). 

Mặc định là LI. 

3 Response Modality  60 CWE Thời gian thực (R) hoặc 

khối (B). Mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân 

đoạn của cột dữ liệu đầu ra 

được sắp xếp bởi bản tin 

trả lời. SẼ chứa ký hiệu Y 

trong cột Sắp xếp của bảng 

đặc tả (quy định) dữ liệu 

đầu ra. 
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Số TT trường 

dữ liệu 

(Query 

ID=Z99) 

Tên Tên thành 

phần dữ 

liệu 

Độ 

dài 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

  Sequencin

g 

 ID Như đã quy định trong 

Bảng HL7 0397- Số thứ 

tự. Mặc định là A (tăng 

dần). 

Chú thích và đặc tả dữ liệu đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột 

(Query 

ID=Z99) 

Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

Dịch  

vụ 

Tên thành 

phần dữ 

liệu 

PatientList 

(Danh sách 

bệnh nhân) 

S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier 

List 

PatientName 

(Tên bệnh 

nhân) 

  48 XPN     PID.5  PID-5 

Patient 

Name 

Mother'sMaide

nName 

(Tên khai 

sinh) 

  48 XPN     PID.6  PID-6 

Mother's 

Maiden 

Name 

DOB 

(Ngày tháng 

năm sinh) 

  24 DTM     PID.7  PID-7 

Date/Time 

of Birth 

Sex 

(Giới tính) 

  1 CWE     PID.8  PID-8 Sex 

Race 

(Chủng tộc) 

  80 CWE     PID.10  PID-10 

Race 

5.3.2 Đặc tả kỹ thuật quy chuẩn của Hồ sơ cấu hình Truy vấn  

Hồ sơ cấu hình Truy vấn chứa thông tin sau đây: 

 ID Hồ sơ cấu hình Truy vấn: Mã định danh duy nhất áp dụng cho Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn của truy vấn này. Giá trị này được truyền đi theo thành phần dữ 

liệu đầu tiên của QPD-1-Message query name – Tên bản tin truy vấn. Đối với 

các địa điểm triển khai Hướng dẫn thực hiện của SIG hợp chuẩn, giá trị sẽ được 
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truyền đi trong trường dữ liệu MSH-21-Query Profile ID. 

 Tên truy vấn quy chuẩn: định danh một truy vấn duy nhất hoặc xuất bản, VD 

PharmacyDispenseHistory (Lịch sử cấp phát thuốc)  

 Kích hoạt Truy vấn: định danh sự kiện kích hoạt cho truy vấn. Lưu ý rằng nhiều 

hơn một Hồ sơ cấu hình Truy vấn có thể ánh xạ đến sự kiện kích hoạt chung 

giống nhau (Q10 đến Q15). Nếu một sự kiện kích hoạt khác biệt được sử dụng, 

nó sẽ tương ứng chính xác đến một Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

 Quy ước sử dụng ký tự Q cho các sự kiện kích hoạt truy vấn tiêu chuẩn HL7; ký 

tự khác có thể được sử dụng nếu đã sử dụng hết khả năng của ký tự Q cho các 

kích hoạt. 

  Việc gán một sự kiện kích hoạt, trong khi bắt buộc, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc xử lý hơn là định danh một truy vấn duy nhất. Một truy vấn được định 

danh duy nhất bởi giá trị được truyền tải trong QPD-1-Message query name – 

tên bản tin truy vấn. Giá trị này SẼ giống nhau trong cả hai bản tin truy vấn và 

trả lời, ngay cả khi sự kiện kích hoạt cho bản tin truy vấn khác với sự kiện kích 

hoạt cho bản tin trả lời. 

 Kích hoạt bản tin trả lời: định danh sự kiện kích hoạt duy nhất cho bản tin trả 

lời. Lưu ý rằng nhiều hơn một Hồ sơ cấu hình Truy vấn có thể ánh xạ đến cùng 

sự kiện kích hoạt chung (K10 đến K15). Nếu một sự kiện kích hoạt riêng biệt 

được sử dụng, nó sẽ tương ứng chính xác với một Hồ sơ cấu hình. 

 Quy ước sử dụng ký tự K cho các sự kiện kích hoạt bản tin trả lời trong tiêu 

chuẩn HL7; ký tự khác có thể được sử dụng trong trường hợp đã dùng hết khả 

năng của ký tự K. 

 Độ ưu tiên của Truy vấn: quy định cụ thể mức độ ưu tiên của truy vấn là ngay 

lập tức, trì hoãn hoặc có thể chọn. 

 Các đặc điểm của Truy vấn: mô tả có tính tường thuật tính năng chung của truy 

vấn. 

 Mục tiêu: mô tả mục đích của truy vấn 

 Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: định nghĩa cấu trúc logic của những gì được trả về 

từ máy chủ. Cấu trúc một phần của Hồ sơ cấu hình Truy vấn xuất hiện tương 

đồng với cú pháp bản tin. 

 Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: định nghĩa cấu trúc logic của những gì được trả về 
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bởi máy chủ. Cấu trúc phần này của Hồ sơ cấu hình Truy vấn xuất hiện tương 

đồng với cú pháp bản tin với hai cột bổ sung: Chỉ số Ý kiến và Hỗ trợ. 

 Mô hình dữ liệu: cấu trúc logic của thông tin có thể được truy vấn. Nó có thể 

được hình dung dưới dạng một bộ các dòng hoặc một danh sách các hạng mục 

có cùng một định dạng như cấu trúc Bảng Ảo được mô tả trong mục tiếp theo. 

Điều này tác dụng cho cả hai truy vấn dạng bảng và mẫu phân đoạn. Một truy 

vấn hiển thị có thể được coi là trực giao với các truy vấn dạng bảng và mẫu 

phân đoạn và tuân theo cùng cấu trúc đầu vào. Việc này không thường xuyên 

xuất hiện trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

 Chú thích và Đặc tả kỹ thuật trường dữ liệu thông số đầu vào: Trích dẫn các 

thông số cho phép có thể được chuyển đến bên nhận. Cấu trúc phần này của Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn giống như trong sự xuất hiện một Bảng Thuộc tính Phân 

đoạn HL7 với một vài cột bổ sung: Tên cột (ColName), Từ khóa/Tìm kiếm 

(Key/Search), Sắp xếp (Sort), Toán tử phù hợp (MatchOp), Tên trường dữ liệu 

Phân đoạn (Phân đoạnFieldName), và Mã định danh Dịch vụ (Service Identifier 

Code) 

 Bảng các thông số đầu vào QPD và bảng giải thích tương ứng luôn luôn được 

cung cấp. Những bảng này cung cấp tất cả các trường dữ liệu của phân đoạn 

QPD, bao gồm QPD-1-Message query name (Tên bản tin truy vấn) và QPD-2-

Query tag (Thẻ truy vấn). Nếu truy vấn là một truy vấn bởi mẫu, các bảng thông 

số đầu vào bổ sung và giải thích được cung cấp cho tất cả các trường dữ liệu có 

thể được công bố trong các phân đoạn mẫu. 

 Điều khiển Trả lời: quy định ngày và giờ thực thi, giới hạn khối lượng dữ liệu, 

và phương thức truy vấn. Điều này không thường xuất hiện trong Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn. 

 Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu ra: đã được sử dụng cho Trả lời dạng bảng và 

hiển thị. Đối với trả lời dạng bảng, nó quy định cụ thể các tên cột sẽ được trả về. 

Cấu trúc phần này của Hồ sơ cấu hình Truy vấn tương tự trong sự xuất hiện 

Bảng Thuộc tính với một vài cột bổ sung: Tên cột (ColName), Từ khóa/Tìm 

kiếm (Key/Search), Sắp xếp (Sort), Toán tử phù hợp (MatchOp), Tên trường dữ 

liệu Phân đoạn (Phân đoạnFieldName), và Mã định danh Dịch vụ (Service 

Identifier Code). Đối với Trả lời hiển thị, nó mô tả định dạng của dữ liệu sẽ 

được trả về. 
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Lưu ý rằng trong trường hợp một truy vấn được HL7 định nghĩa, mục cụ thể trong 

tiêu chuẩn HL7 sẽ định nghĩa một Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Sự tồn tại của một Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn tiêu chuẩn cho bất kỳ một truy vấn không có nghĩa rằng một hệ thống SẼ 

thực hiện truy vấn đặc biệt này để phù hợp với tiêu chuẩn HL7. Tuy nhiên, các hệ thống 

thực hiện truy vấn SẼ tuân thủ các đặc tả kỹ thuật đã được đưa ra trong Hồ sơ cấu hình 

Truy vấn.  

Các bên liên quan mong muốn sử dụng các truy vấn không được định nghĩa bởi 

tiêu chuẩn có thể tự phát triển các hồ sơ cấu hình truy vấn của riêng họ. Trái ngược với 

một truy vấn đã được HL7 định nghĩa, trong trường hợp đơn vị đã định nghĩa truy vấn, 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn được phát triển bởi máy chủ, và có sẵn cho các nhà phân tích và 

lập trình viên của hệ thống máy trạm để kích hoạt chúng nhằm nhận biết chính xác hành 

vi của máy chủ.   

Mặc dù Hồ sơ cấu hình Truy vấn đã có một khái niệm mới trong phiên bản 2.4, nó 

có thể được sử dụng với những thế hệ truy vấn trước.  

Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào, mô tả và chú thích trường dữ liệu đầu vào luôn 

chứa trong phân đoạn QPD. Khi biến thể Truy vấn bởi mẫu được sử dụng, chúng được 

cung cấp cho QBE. Một chú thích và đặc tả kỹ thuật đầu ra cho hiển thị một Bảng Ảo 

được cung cấp cho các truy vấn chứa trả lời dạng bảng. 

Đối với các hồ sơ cấu hình truy vấn đã được HL7 công bố, mỗi bảng bao gồm Mã 

ID Hồ sơ cấu hình Truy vấn trong ngoặc đơn ở ô phía trên bên trái. Điều này cho phép 

bảng có thể được cập nhập tự động vào CSDL HL7. 

5.3.2.1 Các bước để xây dựng một Hồ sơ cấu hình Truy vấn  

1) Trước khi tạo Hồ sơ cấu hình Truy vấn, mô tả truy vấn bằng các câu tiếng Anh 

cơ bản 

2) Chuyển đổi truy vấn sang biểu thức toán học hoặc ngôn ngữ mã giả (giả lập 

ngôn ngữ lập trình). Cú pháp chẳng hạn như SQL cung cấp một cơ chế hữu ích. 

3) Từ các phát biểu (biểu thức) mã giả, kết xuất các thông số và các hoạt động dựa 

trên các thông số 

4) Khai báo các thông số trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

5) Trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn, giải thích các hoạt động sẽ được thực hiện dựa 

vào các thông số: các liên kết quan hệ, giống nhau/không giống nhau, vv. Sử 

dụng các ví dụ để hỗ trợ người dùng hiểu được phương thức kích hoạt (thực thi) 
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truy vấn trong tình huống cụ thể. 

5.3.2.2 Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn  

Hồ sơ cấu hình Truy vấn bắt đầu với một bảng tóm tắt các đặc điểm và xác định 

thông tin về truy vấn được áp dụng trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn (ID 

Truy vấn=Znn): 

 

Loại:  

Tên Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt truy 

vấn (= MSH-9): 

 

Chế độ truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt trả lời 

(= MSH-9): 

 

Các đặc điểm truy vấn:  

Mục tiêu:  

Các đặc điểm trả lời:  

Dựa vào mẫu Phân đoạn:  

Query Statement ID (ID phát biểu truy vấn): Định danh duy nhất áp dụng trong 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Giá trị này được truyền đi theo thành phần dữ liệu đầu tiên của 

QPD-1-Tên bản tin truy vấn. 

Type (Loại): Thông thường là Query (Truy vấn), ngoại trừ để công bố và đăng 

ký các Hồ sơ cấu hình Truy vấn (tham khảo mục 5.7.3.1, "Ví dụ về công bố và đăng ký 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn”) mà giá trị sẽ là Công bố. 

Query Name (Tên Truy vấn): Tên tương ứng với định danh trong ID phát biểu 

truy vấn. Giá trị này được truyền đi theo thành phần dữ liệu thứ hai của trường dữ liệu 

QPD-1-Tên bản tin Truy vấn. 

Query Trigger (= MSH-9) – Sự kiện kích hoạt Truy vấn: Giá trị chính xác mà 

máy trạm sẽ truyền đi trong trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin của bản tin truy vấn. 

Query Mode (Chế độ Truy vấn): Truy vấn có thể được gửi theo thời gian thực 

(bao gồm Bolus) hoặc theo khối; tham khảo mục 5.5.6.3, "Tiếp tục tương tác các bản tin 

trả lời." Giá trị Both (cả hai) cho biết rằng cả hai chế độ thời gian thực/bolus và khối đều 

được chấp nhận. 
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Response Trigger (= MSH-9) – Sự kiện kích hoạt Trả lời: Giá trị chính xác mà 

Máy chủ sẽ truyền đi trong trường dữ liệu MSH-9-Loại bản tin của bản tin trả lời. 

Query Characteristics (Các đặc điểm truy vấn): Các tính năng đặc biệt của truy 

vấn này. Đặc điểm được thể hiện dưới dạng chuỗi ký tự văn bản để hỗ trợ cho người thực 

hiện truy vấn trong việc lựa chọn giữa các truy vấn. 

Purpose (Mục tiêu): Kết quả cuối cùng mà truy vấn này dự định thực hiện. Chuỗi 

ký tự văn bản. 

Response Characteristics (Các đặc điểm Trả lời): Các tính năng đặc biệt của trả 

lời này. Nó là chuỗi ký tự văn bản để hỗ trợ cho người thực hiện truy vấn trong việc lựa 

chọn giữa các truy vấn. 

Based on Segment Pattern (Dựa vào mẫu phân đoạn): Đối với các truy vấn trả 

về một trả lời dưới dạng mẫu phân đoạn, đây là loại bản tin (trả lời không có truy vấn) 

dựa trên mẫu phân đoạn. 

5.3.2.3 Cấu trúc ngữ pháp truy vấn  

Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho biết cấu trúc ngữ pháp truy vấn. Đây là một mô hình 

tóm lược của các phân đoạn được sử dụng trong truy vấn 

QBP^Znn^QBP_Qnn: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBP  

Phân đoạn Diễn giải 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ RDF ] Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5 

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Cột này và cột sau đây quy định cụ thể tên mã và 

tên đầy đủ HL7 của mỗi phân đoạn được gửi đi trong truy vấn. Dấu ngoặc nhọn quy định 

phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn có thể được lặp lại; dấu ngoặc vuông quy định phân 

đoạn hoặc nhóm phân đoạn có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc). 

Mục tham chiếu: Quy định nơi có thể được tham chiếu (tham khảo) để biết thêm 

thông tin chi tiết về phân đoạn. 
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Khi biến thể Truy vấn bằng mẫu được sử dụng, Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn cho 

biết các phân đoạn có thể được sử dụng để truyền đi các thông số và thứ tự chúng xuất 

hiện. Các phân đoạn được sử dụng để truyền đi các thông số luôn luôn được gửi đi ngay 

lập tức theo sau phân đoạn QPD. 

5.3.2.4 Cấu trúc ngữ pháp Trả lời  

Hồ sơ cấu hình truy vấn luôn cho biết một cấu trúc ngữ pháp trả lời. Nếu Trả lời 

truy vấn dưới dạng mẫu phân đoạn, cấu trúc ngữ pháp trả lời sẽ quy định các phân đoạn, 

thứ tự, thuộc tính tùy chọn, và lặp lại dưới dạng đặc tả kỹ thuật của bản tin trong tiêu 

chuẩn HL7  

RTB^Znn^RTB_Knn: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Bản tin cấp phát phụ trợ 

Phân đoạn Diễn giải 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn Phầm mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

...    

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Cấu trúc ngữ pháp trả lời: Cột này và những cột sau đây quy định tên mã HL7 

và tên đầy đủ của mỗi phân đoạn được trả về trong bản tin trả lời. Ngoặc nhọn quy định 

rằng phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn có thể lặp lại; ngoặc vuông quy định thuộc tính tùy 

chọn của phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn. 

Đối với các Hồ sơ cấu hình Truy vấn đã được công bố trong tiêu chuẩn HL7, bảng 

Cấu trúc ngữ pháp chứa mã ID Hồ sơ cấu hình Truy vấn trong ngoặc đơn ở phía trên bên 

trái. Điều này cho phép bảng có thể được nhập vào CSDL một cách tự động. 

Diễn giải bản tin: Tên đầy đủ dưới dạng chuỗi ký tự của phân đoạn. 

Nhóm điều khiển: Tên của một nhóm phân đoạn. 

Chú thích: quy định theo ngôn ngữ tiếng Anh: 1) việc mở hoặc đóng của một 

nhóm phân đoạn, và 2) sự phù hợp của phân đoạn trong một lần đếm (chỉ có giá trị dương 

được ghi nhận). 
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Chỉ số hỗ trợ: Cho phép Máy chủ chỉ rõ: 1) một phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn 

tùy chọn sẽ được hỗ trợ, hoặc 2) phân đoạn hoặc nhóm phân đoạn bị phụ thuộc vào một 

thông số đầu vào. Mặc định là nếu Máy chủ có thông tin, nó sẽ được gửi đi. 

Mục tham chiếu: Cho biết nơi nào trong tài liệu tiêu chuẩn có mô tả thông tin chi 

tiết về phân đoạn 

5.3.2.5 Cấu trúc ngữ pháp Trả lời cho bản tin Trả lời hiển thị  

Cấu trúc ngữ pháp trả lời cho một trả lời hiển thị liệt kê các tên phân đoạn, các 

diễn giải, và mục tham chiếu cho các phân đoạn được trả về bởi máy chủ, như đã mô tả 

trong mục trước đây. Hơn nữa, chuỗi ký tự văn bản được hiển thị, như trong ví dụ sau 

đây 

RDY^Znn^RDY_K15: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Lịch sử cấp pháp  

Phân đoạn Diễn giải 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[{ DSP }] Hiển thị dữ liệu  5.5.1 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Dữ liệu sẽ hiển thị như sau: (ID Truy vấn=Z99) 

DSP|||        BỆNH VIỆN ĐA KHOA – KHOA DƯỢC          NGÀY: mm-dd-yy 

DSP|||        BÁO CÁO LỊCH SỬ CẤP PHÁT THUỐC                               TRANG  n 

DSP|||MRN          Tên bệnh nhân       THUỐC ĐÃ CẤP PHÁT        NGÀY CẤP PHÁT 

DSP|||XXXXX       XXXXXx, XXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXX           

mm/dd/ccyy 

... 

DSP|||       << KẾT THÚC BÁO CÁO >> 

5.3.2.6 Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD  

Mục Đặc tả kỹ thuật Thông số đầu vào của Hồ sơ cấu hình Truy vấn trông giống 

như bảng thuộc tính và bảng sau đây với chú thích của các trường dữ liệu. Mỗi dòng của 
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Đặc tả kỹ thuật Thông số đầu vào QPD quy định một thông số người dùng trong phân 

đoạn QPD. Các giá trị thông số người dùng được truyền đi trong các trường dữ liệu của 

phân đoạn QPD, bắt đầu tại trường dữ liệu QPD-3 

Khi biến thể QSC được thực thi (tham khảo mục 5.2.5.1.3, " Biểu diễn dưới dạng 

một biểu thức phức tạp"), một biểu thức truy vấn phức tạp có thể được sử dụng dưới dạng 

thông số đầu vào, hoặc có thể được kết hợp với các thông số (đơn giản) đầu vào khác. 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Thứ tự 

Trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z99

) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

             

Sau đây là một diễn giải của các thuộc tính trình bày ở bảng trên    

Thứ tự trường dữ liệu: Số thứ tự của thành phần dữ liệu được thảo luận. Số thứ 1 

luôn luôn là Tên bản tin truy vấn, và số thứ 2 luôn là Thẻ Truy vấn. Từ số thứ 3 trở về sau 

được dành cho các thông số người sử dụng. 

Tên: Tên do người dùng định nghĩa cho thành phần dữ liệu sẽ được dùng trong 

truy vấn. Ví dụ: Thuốc đã cấp phát (MedicationDispensed). Khi Tên có nguồn gốc từ 

thành phần dữ liệu thực tế HL7 (phân đoạn hoặc trường dữ liệu), tên trường dữ liệu và 

thành phần dữ liệu xuất hiện trong các cột được đặt tiêu đề bởi các tên đó. Khi Tên 

không có nguồn gốc từ thành phần dữ liệu HL7 thực tế (phân đoạn hoặc trường dữ liệu), 

hệ thống nguồn định nghĩa các giá trị mà chúng mong muốn trong trường dữ liệu này. 

Đối với các hồ sơ cấu hình truy vấn đã công bố trong tiêu chuẩn HL7, bảng Đặc tả 

kỹ thuật thông số đầu vào chứa ID Hồ sơ cấu hình Truy vấn trong ngoặc đơn ở ô phía 

trên bên trái. Điều này cho phép bảng được đưa vào CSDL HL7 một cách tự động 

Từ khóa/Tìm kiếm: Trường dữ liệu này xác định thành phần dữ liệu nào là từ 

khóa và thành phần dữ liệu nào được tìm kiếm. Trường dữ liệu từ khóa được thiết kế bởi 

giá trị ‘K’. Giá trị ‘S’ thiết kế cho các trường dữ liệu dựa vào việc tìm kiếm chỉ mục có 

thể được thực hiện bởi nguồn. ‘L’ được thiết kế cho những trường dữ liệu không có chỉ 

mục. (Lưu ý rằng việc tìm kiếm dựa vào trường dữ liệu không có chỉ mục yêu cầu Máy 

chủ thực hiện việc tìm kiếm để thực hiện việc quét tuyến tính của CSDL). Nếu cột này 

được để trống, trường dữ liệu có thể không được tìm kiếm. 



Chapter 5: Query 

Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. Page 39 

Final Standard.  February 2014. 

Sắp sếp: được đánh giá trị “Y” nếu dữ liệu đầu ra của truy vấn có thể được sắp 

xếp trong trường dữ liệu. Cột này sẽ chỉ có giá trị trong các Bảng Ảo được sử dụng cho 

các đặc tả kỹ thuật đầu ra. 

Độ dài: độ dài tối đa trường dữ liệu sẽ được truyền đi bởi nguồn. 

Loại: Loại dữ liệu của thông số người sử dụng. Các giá trị có sẵn cho trường dữ 

liệu này được mô tả trong Chương 2, mục 2.16 của tiêu chuẩn này. Các loại dữ liệu QIP 

và QSC có sẵn cho việc truyền đi các thông số người dùng phức tạp 

Tùy chọn: quy định trường dữ liệu nào là bắt buộc (‘R’), tùy chọn (‘O’), yêu cầu 

điều kiện (‘C’), hoặc bắt buộc cho tương thích ngược (‘B’). 

Lặp lại: có giá trị ‘Y’ nếu trường dữ liệu có thể lặp lại (VD, nhiều giá trị) 

Toán tử phù hợp: Toán tử quan hệ được áp dụng đối với giá trị mà hệ thống truy 

vấn quy định cho trường dữ liệu này. 

Lưu ý: Những toán tử này được định nghĩa bởi Bảng HL7 209 – Toán tử quan hệ, một 

thành phần dữ liệu của loại dữ liệu QSC 

Bảng: xác định bảng HL7 mà giá trị được lấy ra từ đó 

Tên trường dữ liệu trong Phân đoạn: xác định trường dữ liệu và phân đoạn HL7 

được lấy từ đâu trong định nghĩa mới. Trường dữ liệu này sẽ được để trống nếu Tên 

không được lấy từ trường dữ liệu và phân đoạn HL7 thật sự. 

Mã định danh dịch vụ: một giá trị của loại dữ liệu CWE chứa mã LOINC, nếu 

nó tồn tại, hoặc mã áp dụng HL7, nếu nó tồn tại, nếu không có Tên Trường dữ liệu Phân 

đoạn đã được định danh. Nếu Tên Trường dữ liệu Phân đoạn đã được định danh, trường 

dữ liệu này không được công bố. 

Tên thành phần dữ liệu: tên của thành phần dữ liệu được xác định bởi Tên 

Trường dữ liệu Phân đoạn. Nó cũng có thể được người dùng định nghĩa là phân đoạn ‘Z’. 

5.3.2.7 Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông số đầu vào QPD  

Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông số đầu vào QPD cung cấp mô tả chi 

tiết hơn của mỗi trường dữ liệu được truyền đi trong phân đoạn QPD 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

MessageQueryName 

Tên bản tin Truy 

vấn  

 CWE SẼ có giá trị Z99^WhoAmI^HL7nnnn. 

QueryTag 

Thẻ truy vấn 

 ST Duy nhất đối với mỗi bản tin truy vấn 

InputItem... 

Các hạng mục đầu 

vào 

 CX  

Thông số đầu vào: Tên của trường dữ liệu mà giá trị của nó được truyền đi 

Tên thành phần dữ liệu: Khi Thông số đầu vào là loại dữ liệu phức hợp (VD, 

XPN), đây chính là tên của một thành phần dữ liệu riêng biệt của thông số đầu vào phức 

hợp. Chỉ những thành phần dữ liệu có thể được thiết lập giá trị nên được liệt kê trong cột 

này. 

Loại dữ liệu: Loại dữ liệu của thông số hoặc thành phần dữ liệu 

Mô tả: Mô tả tường thuật của thông số hoặc thành phần dữ liệu và phương thức sử 

dụng chúng 

5.3.2.8 QBE đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào  

Trong biến thể Truy vấn bằng mẫu, được thảo luận tại mục 5.9.7, “Truy vấn bằng 

mẫu (QBP)/Trả lời dạng bảng (RTB),” Hồ sơ cấu hình Truy vấn có thể quy định rằng 

máy trạm có thể sử dụng các trường dữ liệu trong các phân đoạn của bản tin thật sự, 

chẳng hạn như phân đoạn PID, để truyền đi thông tin thông số. Ở nơi nào được phép, Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn chứa một bảng “QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào” để quy 

định những trường dữ liệu có thể được sử dụng để truyền đi các thông số. 

QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Tên 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z99) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử phù 

hợp 

Bảng Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

            

Trường dữ liệu được chỉ định bởi Tên trường dữ liệu Phân đoạn thật sự của chúng, 

trong đó quy định cả hai phân đoạn và vị trí. Ngoại trừ tính năng phân biệt này, các cột 
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còn lại trong bảng này thì giống nhau về mặt ý nghĩa cho các đối tác của chúng trong 

"QPD đặc tả thông số đầu vào" trong phần 5.3.2.6 ở trên 

Mỗi dòng của QBE Đặc tả thông số đầu vào quy định một trường dữ liệu mà có 

thể được sử dụng để truyền đi các thông số người dùng trong các phân đoạn mẫu. 

5.3.2.9 Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào QBE  

Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào QBE cung cấp mô tả chi tiết 

hơn cho mỗi trường dữ liệu được truyền đi trong các phân đoạn mẫu được gửi đi trong 

một Truy vấn bằng mẫu. 

Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào QBE 

Thông số đầu 

vào (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

    

Trường dữ liệu được chỉ định bởi Tên Trường dữ liệu Phân đoạn thật sự của 

chúng, trong đó quy định cả hai phân đoạn và vị trí. Ngoại trừ tính năng phân biệt này, 

các cột còn lại trong bảng này là giống nhau về mặt ý nghĩa cho các đối tác của chúng 

trong "Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào QBE" trong phần 5.3.2.7 ở 

trên 

5.3.2.10 Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào RCP  

Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào RCP cung cấp thông tin chi 

tiết hơn cho mỗi trường dữ liệu được truyền đi trong phân đoạn RCP (Các thông số điều 

khiển Trả lời) 

Chú thích và Mô tả Trường dữ liệu Thông số điều khiển Trả lời RCP 

Thứ tự trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Tên Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Độ dài Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

      

Thứ tự trường dữ liệu: Vị trí của trường dữ liệu trong phân đoạn RCP. 

Tên: Tên của trường dữ liệu mà giá trị của nó được truyền đi. 
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Tên thành phần dữ liệu: Khi trường dữ liệu được tham chiếu bởi Tên là loại dữ 

liệu phức hợp (VD, XPN), đây chính là tên của thành phần dữ liệu riêng biệt của thông số 

đầu vào phức hợp. Chỉ có các thành phần có giá trị được liệt kê trong cột này. 

Độ dài: Độ dài tối đa của trường dữ liệu. 

Loại dữ liệu: Loại dữ liệu của thông số hoặc thành phần dữ liệu. 

Mô tả: Mô tả tường thuật của thông số hoặc thành phần dữ liệu và phương thức sử 

dụng chúng. 

5.3.2.11 Đặc tả đầu vào: bảng ảo  

Khi biến thể QSC được sử dụng, Hồ sơ cấu hình Truy vấn chứa một đặc tả bảng ảo 

liệt kê các trường dữ liệu mà Máy trạm có thể có trong thông số biểu thức phức tạp 

Đặc tả đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột 

(ID 

Truy 

vấn=Zn

n) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

            

Cột ColName (Tên cột) xác định mỗi tên trường dữ liệu mà Máy trạm có trong 

biểu thức truy vấn phức tạp. Các cột khác trong bảng này được định nghĩa tại mục 5.3.2.6 

ở trên. 

Khi cả hai biến thể QSC và Trả lời dạng bảng được quy định, bảng này được gắn 

nhãn “Đặc tả kỹ thuật Đầu vào/đầu ra: Bảng Ảo” và không có đặc tả kỹ thuật đầu ra được 

cung cấp. 

5.3.2.12 Chú thích và mô tả trường dữ liệu bảng ảo  

Chú thích và mô tả trường dữ liệu bảng ảo cung cấp mô tả chi tiết hơn cho mỗi 

trường dữ liệu được liệt kê trong Bảng Ảo. 
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Chú thích và mô tả trường dữ liệu Bảng ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại 

dữ 

liệu 

Diễn giải 

    

Tên cột: Tên được sử dụng để định danh cột, hoặc trường dữ liệu, trong biểu thức 

phức tạp. 

Tên thành phần dữ liệu: Khi Tên cột là một loại dữ liệu phức hợp (VD, XPN), 

đây là tên của thành phần dữ liệu riêng biệt của cột. Chỉ những thành phần dữ liệu có giá 

trị sẽ được liệt kê. 

Khi quy định một trường dữ liệu trong biểu thức phức tạp, cả hai thuộc tính Tên 

cột và Tên thành phần dữ liệu nên được gửi đi nếu chỉ có một thành phần dữ liệu đơn 

đã được xác định. Ví dụ, PatientList.ID sẽ quy định ID thành phần dữ liệu của trường dữ 

liệu PatientList 

Loại dữ liệu: Loại dữ liệu của trường dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu. 

Diễn giải: Mô tả tường thuật của trường dữ liệu hoặc thành phần dữ liệu và 

phương thức sử dụng chúng. 

5.3.2.13 Đặc tả kỹ thuật đầu ra cho Trả lời dạng bảng  

Đặc tả kỹ thuật đầu ra cho Trả lời dạng bảng bao gồm mô tả Bảng Ảo, VD, các cột 

và dòng. Nó có cùng định dạng giống như đặc tả kỹ thuật đầu vào, nhưng các dòng phản 

ánh tất cả các dòng có sẵn trong bảng, không chỉ riêng các dòng có thể được lọc dựa trên 

giá trị đầu vào. 

Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z99) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

Cách sử dụng các cột trong bảng này đã được mô tả trong mục 5.3.2.8, “QBE Đặc 

tả kỹ thuật thông số đầu vào.” Lưu ý rằng Trường dữ liệu Từ khóa/Tìm kiếm và Toán tử 

phù hợp chỉ có ý nghĩa khi bảng ảo được sử dụng trong đặc tả kỹ thuật đầu vào (biến thể 

QSC). 
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Khi biến thể QSC được sử dụng, Bảng ảo “Chú thích và đặc tả kỹ thuật đầu 

vào/đầu ra” được sử dụng cho việc lựa chọn các trường dữ liệu đầu ra. Không có bảng 

riêng biệt nào được quy định cho dữ liệu đầu ra. 

5.3.3 Các mẫu hồ sơ cấu hình Truy vấn  

5.3.3.1 Mẫu hồ sơ cấu hình Truy vấn cho truy vấn với trả lời dạng bảng  

Hồ sơ cấu hình truy vấn 

ID phát biểu truy vấn (ID Truy 

vấn=Znn): 

 

Loại:  

Tên Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt truy vấn (= MSH-9):  

Chế độ Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt trả lời (= MSH-9):  

Các đặc điểm Truy vấn:  

Mục tiêu:  

Các đặc điểm trả lời:  

Tùy thuộc vào mẫu Phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin của bản tin QBP^Znn^QPB_Q13 có thể được tìm thấy tại mục 

5.3.1.2. Sử dụng cấu trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13 

RTB^Znn^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Bản tin RTB  

Phân đoạns Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận truy vấn  5.4.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu ĐỊNH NGHĨA DÒNG   

  RDF  Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.6.6 

  [ { RDT } ] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.6 

] --- kết thúc ĐỊNH NGHĨA DÒNG   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số thứ 

tự 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Zn

n) 

Tên Từ 

khóa/

Tìm 

kiếm 

Sắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

Trường 

dữ liệu 

của Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

Dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

1 MessageQu

eryName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 InputItem . 

. . 

           

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Znn) 

Tên thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 
Mô tả 

MessageQueryName  CWE 
SẼ có giá trị Znn^<query 

name>^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

InputItem1  DataType  

   Các thành phần dữ liệu: (nếu có) 

   (Mô tả) 

   (chú thích giá trị) 

    

 

Thành 

phần dữ 

liệu 1 (nếu 

có) 

DataType (chú thích giá trị) 
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[Bảng sau được chỉ sử dụng cho biến thể biểu thức Phức tạp (QSC).] 

Đặc tả đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

Lặp 

lại 

Toán tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

của 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

[Bảng sau được chỉ sử dụng cho biến thể biểu thức Phức tạp (QSC).] 

Chú thích và Mô tả trường dữ liệu Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Tên thành phần 

dữ liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

    

[Bảng sau được chỉ sử dụng cho biến thể Truy vấn bởi mẫu.] 

QBE Đặc tả thông số đầu vào 

Tên trường 

dữ liệu 

Phân đoạn 

(ID Truy 

vấn=Znn) 

Tê

n 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

            

[Bảng sau được chỉ sử dụng cho biến thể Truy vấn bởi mẫu (QBE).] 

QBE Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu 

vào (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên thành phần 

dữ liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 
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RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số kiểm soát Trả lời 

Số TT trường dữ 

liệu (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên Tên thành phần 

dữ liệu 

Độ 

dài 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

      

Chú thích và đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

của 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

5.3.3.2 Mẫu Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho Bản tin Truy vấn với bản tin trả lời theo mẫu 

phân đoạn  

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn (ID Truy vấn=Znn):  

Loại:  

Tên Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= MSH-9):  

Chế độ Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt trả lời (= MSH-9):  

Các đặc điểm Truy vấn:  

Mục tiêu:  

Các đặc điểm Trả lời:  

Dựa vào mẫu phân đoạn:  

 

QBP^Znn^QBP_Q11: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBP  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 



Chapter 5: Query 

Page 48  Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. 

February  2014.  Final Standard. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu  QBP   

[...] Truy vấn tùy chọn bởi mẫu phân đoạn   

] --- Kết thúc QBP   

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

RSP^Znn^RSP_Znn: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Bản tin RSP  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận Bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[...] 
(các phân đoạn bổ sung tùy thuộc vào dữ liệu được 

xử lý) 
  

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Tên cột Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p

 

l

ạ

i 

Toán 

tử phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

của 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

1 MessageQ

ueryName 

  60 CW

E 

R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 InputItem . 

. . 

           

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào  

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Znn) 

Tên thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Znn^<query name>^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

InputItem1  DataType  

   Các thành phần dữ liệu: (nếu có) 

   (Mô tả) 

   (ghi chú giá trị) 

    

 Thành 

phần dữ 

liệu 1 (nếu 

có) 

DataType (Ghi chú giá trị) 
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[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể biểu thức phức tạp (QSC).] 

Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể biểu thức phức tạp (QSC).] 

Chú thích và mô tả trường dữ liệu Bảng Ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên thành 

phần dữ liệu 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

    

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể Truy vấn bằng mẫu (QBE).] 

QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Tên 

trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn 

(ID Truy 

vấn=Znn

) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Mã định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

            

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể Truy vấn bằng mẫu.] 

QBE Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu 

vào (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên thành phần 

dữ liệu 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 
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RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT trường dữ liệu (ID 

Truy vấn=Znn) 

Tên Tên thành 

phần dữ liệu 

Độ 

dài 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

      

5.3.3.3 Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho bản tin Truy vấn với bản tin Trả lời hiển thị  

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn (ID Truy 

vấn=Znn): 

 

Loại:  

Tên Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= MSH-

9): 

 

Chế độ Truy vấn:  

Sự kiện kích hoạt trả lời (= MSH-9):  

Các đặc điểm Truy vấn:  

Mục tiêu:  

Các đặc điểm Trả lời:  

Dựa vào mẫu phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Znn^QPB_Q15 có thể được tìm thấy tại mục 5.4.3. Sử dụng 

cấu trúc bản tin  QBP^Q15^QPB_Q15. 

RDY^Znn^RDY_K15: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Bản tin RDY  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa Thông số Truy vấn  5.5.4 

[{ DSP }] Hiển thị dữ liệu  5.5.1 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Dữ liệu sẽ được hiển thị như sau: (ID Truy vấn=Znn) 
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DSP|||       (dữ liệu hiển thị theo định dạng thực tế) 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn 

=Znn) 

Tên Từ 

khóa

/Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

1 MessageQ

ueryName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

 InputItem            

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần 

dữ liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị là Znn^<query 

name>^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

InputItem1  Loại dữ 

liệu 

 

   Các thành phần dữ liệu: (Nếu có) 

   (Mô tả) 

   (Ghi chú giá trị) 

    

 Thành 

phần 1 

(nếu 

có) 

Loại dữ 

liệu 

(Ghi chú giá trị) 
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[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể biểu thức phức tạp (QSC).] 

Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

trong 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể biểu thức phức tạp (QSC).] 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

    

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể Truy vấn bằng mẫu (QBE).] 

QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Tên trường 

dữ liệu 

trong Phân 

đoạn (ID 

Truy 

vấn=Znn) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

L

ặ

p 

l

ạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

dữ 

liệu 

            

[Bảng sau đây chỉ được sử dụng cho biến thể Truy vấn bằng mẫu.] 

QBE Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy 

vấn=Znn) 

Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 
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RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT trường dữ liệu (ID 

Truy vấn=Znn) 

Tên Tên 

thành 

phần dữ 

liệu 

Độ 

dài 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

      

5.3.3.4 Các tóm tắt bảng hồ sơ cấu hình Truy vấn  

Bảng sau đây liệt kê các bảng nằm trong mỗi Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Sự khác 

nhau phát sinh từ cả hai biến thể truy vấn được sử dụng và trả lời được cung cấp. 

Loại Trả lời Biến thể 

Truy vấn 

Bảng nằm trong hồ sơ cấu hình Mục tham 

chiếu 

Hiển thị None 

(QPD) 

Giới thiệu hồ sơ cấu hình Truy vấn  5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn  5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời cho Trả lời hiển thị  5.3.2.5 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

Hiển thị QBE Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời cho bản tin Trả lời 

hiển thị  

5.3.2.5 

  QPD đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào  5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  QBE đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 5.3.2.8 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào QBE  

5.3.2.9 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

Hiển thị QSC Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời cho bản tin Trả lời 

hiển thị 

5.3.2.5 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD tả kỹ thuật thông 5.3.2.6 



Chapter 5: Query 

Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. Page 55 

Final Standard.  February 2014. 

số đầu vào 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng ảo  5.3.2.11 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu bảng ảo  5.3.2.12 

Dạng bảng None 

(QPD) 

Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD tả kỹ thuật thông 

số đầu vào 

5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

  Đặc tả kỹ thuật đầu ra cho bản tin Trả lời 

dạng bảng  

5.3.2.13 

Dạng bảng QBE Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  QBE đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 5.3.2.8 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào QBE  

5.3.2.9 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

  Đặc tả kỹ thuật đầu ra cho bản tin Trả lời 

dạng bảng  

5.3.2.13 

Dạng bảng QSC Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Đặc tả kỹ thuật đầu vào/đầu ra: bảng ảo 5.3.2.11 

  chú thích và mô tả trường dữ liệu bảng ảo  5.3.2.12 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 5.3.2.10 
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đầu vào RCP 

Mẫu phân 

đoạn 

None 

(QPD) 

Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

Mẫu phân 

đoạn 

QBE Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  QBE đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 5.3.2.8 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào QBE  

5.3.2.9 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

Mẫu phân 

đoạn 

QSC Giới thiệu Hồ sơ cấu hình Truy  vấn 5.3.2.2 

  Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn 5.3.2.3 

  Cấu trúc ngữ pháp Trả lời 5.3.2.4 

  Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QPD 5.3.2.6 

  Chú thích và diễn giải trường dữ liệu thông 

số đầu vào QPD 

5.3.2.7 

  Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng ảo  5.3.2.11 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu bảng ảo  5.3.2.12 

  Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số 

đầu vào RCP 

5.3.2.10 

5.4 CÁC CẶP BẢN TIN TRUY VẤN/TRẢ LỜI  

Truy vấn bằng thông số (QBP) là truy vấn đã được khuyến nghị sử dụng trong 

phiên bản 2.4 và những phiên bản về sau. Các cặp bản tin Truy vấn/Trả lời theo sau mục 

này thay thế cho thế hệ trước trong cả hai chế độ cơ bản và chế độ nâng cao đã được mô 
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tả tại mục 5.10.2, “Các truy vấn chế độ cơ bản”, trong phiên bản 2.6 và các phiên bản 

trước đó, mục 5.10.3, “Tạm dừng truy cập trong chế độ cơ bản”, và mục 5.10.4, “Các 

phân đoạn bản tin Truy vấn/Trả lời khác” 

Tất cả các truy vấn SẼ có một Tên Truy vấn. Trường dữ liệu Tên Truy vấn, là loại 

dữ liệu CWE, được định danh duy nhất trong một Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

QBP cho phép một vài biến thể trong việc định nghĩa các tiêu chí lựa chọn. 

Biến thể đầu tiên, Truy vấn bằng thông số (đơn giản), được khai báo theo một 

trình tự từ một cho đến nhiều trường dữ liệu HL7. Mỗi trường dữ liệu này sẽ duy trì loại 

dữ liệu của nó như đã được định nghĩa trong cách sử dụng HL7 ban đầu. Mỗi trường dữ 

liệu tương ứng với một thông số trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Lưu ý: Trách nhiệm của các Server là khai báo rõ ràng mục đích của các truy vấn, ý 

nghĩa của từng tham số truy vấn, và các mối quan hệ giữa các thông số. Những khai báo 

này được thể hiện trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

Biến thể thứ hai, Truy vấn bằng mẫu, cho phép việc đặc tả kỹ thuật của các thông 

số trong các phân đoạn HL7 thực tế hơn là QPD. Ví dụ, Hồ sơ cấu hình Truy vấn có thể 

cho phép việc sử dụng phân đoạn PID để truyền các thông số định danh bệnh nhân cụ 

thể. Mỗi thông số được quy định trong các bảng QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

và QBE Chú thích và mô tả đặc tả kỹ thuật trường dữ liệu đầu vào. 

Biến thể thứ ba sử dụng một thông số QPD đơn trong khuôn mẫu của một biểu 

thức truy vấn lựa chọn phức tạp. Trường dữ liệu này với loại dữ liệu QSC của nó cho 

phép định nghĩa phân đoạn trong phạm vi rộng hơn và cho phép bất kỳ trường dữ liệu 

nào lựa chọn và lọc dữ liệu đích trừ khi đã được ràng buộc trong Hồ sơ cấu hình Truy 

vấn. Nó khẳng định rõ ràng bất kỳ toán tử quan hệ chẳng hạn như AND hoặc OR. Nó sẽ 

hỗ trợ cho một phạm vi rộng đối với các thông số kết hợp. 

Sự khác nhau về cách các thông số được thông qua trong mỗi biến thể như sau: 

 Truy vấn theo thông số đơn giản thông qua mỗi giá trị máy trạm với máy chủ 

bằng cách sử dụng các trường dữ liệu thứ ba và kế tiếp theo vị trí của phân đoạn 

QPD 

 Truy vấn theo mẫu thông qua các thông số bằng cách sử dụng các phân đoạn 

HL7, chẳng hạn như PID, đã được định nghĩa trong các chương ứng dụng điểm 

cuối. Các trường dữ liệu thứ ba và kế tiếp của phân đoạn QPD cũng có thể được 

sử dụng trong biến thể này. 

 Trong biến thể Các tiêu chí lựa chọn QSC, tất cả các giá trị của thông số đã 
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được thể hiện trong một biểu thức truy vấn lựa chọn phức tạp được thiết lập 

trong trường dữ liệu QPD-3. 

Mỗi một truy vấn thông thường có một cú pháp bản tin cụ thể, một sự kiện kích 

hoạt duy nhất, và một cấu trúc bản tin duy nhất. Mỗi một trả lời thông thường cũng có 

một cú pháp bản tin cụ thể, một sự kiện kích hoạt duy nhất, và một cấu trúc bản tin duy 

nhất. 

Có ba cấu trúc bản tin chung, mỗi cấu trúc trong số đó chứa các chi tiết cụ thể cần 

thiết trong mỗi bản tin thuộc ba loại bản tin trả lời. 

 Cấu trúc QBP_Q11 hỗ trợ bản tin Trả lời theo mẫu phân đoạn và chứa các 

phân đoạn MSH, QPD, RCP, và DSC. Sự kiện kích hoạt mặc định là Q11. Bản 

tin truy vấn tiêu chuẩn hoặc do người dùng tự định nghĩa có thể sử dụng sự 

kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định cụ thể giá trị của sự kiện kích hoạt 

duy nhất trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá sự kiện kích hoạt 

duy nhất đã được chọn cho bản tin Truy vấn do người dùng định nghĩa, thì giá 

trị của nó SẼ được bắt đầu bằng ký tự Z.   

 Cấu trúc QBP_Q13 hỗ trợ bản tin Trả lời theo dạng bảng và chứa các phân 

đoạn MSH, RCP, RDF, và DSC. Sự kiện kích hoạt mặc định là Q13. Truy vấn 

tiêu chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt 

này hoặc có thể quy định cụ thể giá trị của sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá sự kiện kích hoạt duy nhất đã được 

chọn cho bản tin Truy vấn do người dùng định nghĩa, thì giá trị của nó SẼ 

được bắt đầu bằng ký tự Z. 

 Cấu trúc QBP_Q15 hỗ trợ bản tin Trả lời theo dạng hiển thị và chứa các phân 

đoạn MSH, QPD, RCP, và DSC. Sự kiện kích hoạt mặc định là Q15. Truy vấn 

tiêu chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt 

này hoặc có thể quy định cụ thể giá trị của sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất đã 

được chọn cho bản tin Truy vấn do người dùng định nghĩa, thì giá trị của nó 

SẼ được bắt đầu bằng ký tự Z. 

Các bản tin truy vấn mới hỗ trợ cả hai bản tin trả lời ngay lập tức và trì hoãn. 

Thông tin này được thiết lập trong phân đoạn RCP cùng với ngày và thời gian thực hiện. 

Phân đoạn định nghĩa bản tin truy vấn được phản hồi lại trong bản tin trả lời. Đây 

là yếu tố quan trọng trong trường hợp tiếp tục. Ngược lại, bên gửi có thể phải quản lý 

hàng đợi của các bản tin truy vấn. 
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5.4.1 QBP/RSP – Truy vấn theo thông số/Trả lời theo mẫu phân đoạn (các sự 

kiện khác nhau) 

QBP^Q11^QBP_Q11: Truy vấn theo thông số 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Phân đoạn định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu QBP   

[...] Các phân đoạn truy vấn theo mẫu tùy chọn   

] --- Kết thúc QBP   

RCP Các thông số kiểm soát trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Cấu trúc QBP_Q11 hỗ trợ một Trả lời theo mẫu phân đoạn và bao gồm các phân 

đoạn MSH, QPD, RCP, và DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc định là Q11. Truy vấn tiêu 

chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt này hoặc có thể 

quy định một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó. 

Nếu một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất được lựa chọn cho một truy vấn do người 

dùng định nghĩa, thì giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z. 

RSP^K11^RSP_K11: Trả lời theo mẫu Phân đoạn  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.3 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.4.2 

QPD Phân đoạn định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu SEGMENT_PATTERN   

  ... Mẫu Phân đoạn từ Hồ sơ cấu hình Truy vấn   

] --- Kết thúc SEGMENT_PATTERN   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Cấu trúc bản tin RSP_K11 hỗ trợ Trả lời heo mẫu phân đoạn cho QBP và bao gồm 

các phân đoạn MSH, MSA, ERR, QAK, QPD, các phân đoạn với nội dung biến đổi, và 

DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc định là K11. Bản tin Trả lời tiêu chuẩn hoặc do người 
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dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định một giá trị sự 

kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá trị sự kiện 

kích hoạt duy nhất được lựa chọn cho một bản tin trả lời do người dùng định nghĩa, thì 

giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z. 

Lưu ý về QBP: Biến thể bản tin Truy vấn theo mẫu: bản tin truy vấn theo mẫu là một mở 

rộng của của bản tin Truy vấn theo thông số (QBP) mà trong đó các thông số tìm kiếm 

được chuyển đi bằng cách gửi chúng theo trong phân đoạn. Hồ sơ cấu hình Truy vấn sử 

dụng biến thể này SẼ thay thế các chấm lửng ‘…’ trong cấu trúc ngữ pháp bản tin 

QBP_Q11 đầu vào ở trên với các phân đoạn cụ thể được chấp nhận. 

 

Lưu ý: Các sự kiện kích hoạt đã cho biết rõ các giá trị mặc định cho trường dữ liệu MSH-

9-2-Sự kiện kích hoạt. Các bản tin truy vấn tiêu chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có 

thể sử dụng những sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định cụ thể các giá trị sự kiện 

kích hoạt duy nhất trong các Hồ sơ cấu hình Truy vấn. Các giá trị sự kiện kích hoạt duy 

nhất cho các truy vấn do người dùng định nghĩa SẼ bắt đầu với ký tự Z. 

 

Lưu ý về RSP: Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho mỗi cặp QBP/RSP sẽ quy định rõ ràng cấu 

trúc ngữ pháp theo mẫu phân đoạn tại các vị trí dấu chấm lửng ‘…’ đã được trình bày ở 

trên trong cấu trúc ngữ pháp bản tin RSP_K11 

5.4.2 QBP/RTB – Truy vấn theo thông số/Trả lời dạng bảng (các sự kiện khác 

nhau) 

Cấu trúc QBP_Q13 hỗ trợ một Trả lời dạng bảng và bao gồm các phân đoạn MSH, 

RDF, RCP, và DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc định là Q13. Truy vấn tiêu chuẩn hoặc 

do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định một 

giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá trị 

sự kiện kích hoạt duy nhất được lựa chọn cho một truy vấn do người dùng định nghĩa, thì 

giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z 

Trừ trường hợp quy định khác trong hồ sơ cấu hình Truy vấn của Truy vấn, giá trị 

mặc định cho phân đoạn RDF sẽ được hiểu là bao gồm tất cả các trường dữ liệu có sẵn từ 

bảng ảo. Máy trạm có thể ghi đè lên phân đoạn RDF mặc định bằng cách quy định rõ 

ràng các cột được trả về. 
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Cấu trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13 có thể được tìm thấy tại mục 5.3.1.2. Sử 

dụng cấu trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13 

RTB^K13^RTB_K13: Bản tin Trả lời dạng bảng  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.4.2 

QPD Phân đoạn định nghĩa Truy vấn  5.5.4 

[ --- Bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.5.6 

 [ { RDT } ] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.6 

] --- Kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

RTB_K13 hỗ trợ bản tin Trả lời dạng bảng cho bản tin QBP và bao gồm các phân 

đoạn MSH, MSA, ERR, QAK, QPD, RDF, RDT và DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc 

định là K13. Bản tin Trả lời tiêu chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự 

kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ 

sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất được lựa chọn 

cho một bản tin trả lời do người dùng định nghĩa, thì giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z. 

Cấu trúc RTB_K13 yêu cầu rằng, nếu bất kỳ phân đoạn RDT được trả về, chúng 

sẽ bắt đầu bằng phân đoạn RDF chứa đặc tả kỹ thuật định nghĩa dòng cho các phân đoạn 

RDT. Nếu phân đoạn EDF không được gửi đi trong bản tin truy vấn, phân đoạn RDF mặc 

định được trả về trong bản tin RTB_K13. 

Lưu ý: Các sự kiện kích hoạt đã cho biết rõ các giá trị mặc định trong trường dữ liệu 

MSH-9-2-Sự kiện kích hoạt. Các bản tin truy vấn tiêu chuẩn hoặc do người dùng định 

nghĩa có thể sử dụng những sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định cụ thể các giá trị 

sự kiện kích hoạt duy nhất trong các Hồ sơ cấu hình Truy vấn của chúng. Các giá trị sự 

kiện kích hoạt duy nhất cho các truy vấn do người dùng định nghĩa SẼ bắt đầu với ký tự 

Z. 
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5.4.3 QBP/RDY – Truy vấn theo thông số/Trả lời hiển thị (các sự kiện khác 

nhau)  

QBP^Q15^QBP_Q15: Truy vấn theo thông số 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Phân đoạn định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[...] Các phân đoạn truy vấn theo mẫu tùy chọn   

RCP Các thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.14 

Cấu trúc QBP_Q15 hỗ trợ bản tin Trả lời hiển thị và bao gồm các phân đoạn 

MSH, QPD, RCP, và DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc định là Q15. Truy vấn tiêu chuẩn 

hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định 

một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn của nó. Nếu một giá 

trị sự kiện kích hoạt duy nhất được lựa chọn cho một truy vấn do người dùng định nghĩa, 

thì giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z. 

RDY^K15^RDY_K15: Bảng tin Trả lời hiển thị  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.4.2 

QPD Phân đoạn định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ { DSP } ] Hiển thị dữ liệu  5.5.1 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.14 

RDY_K15 hỗ trợ bản tin Trả lời hiển thị cho bản tin QBP và bao gồm các phân 

đoạn MSH, MSA, ERR, QAK, DSP, và DSC. Nếu sự kiện kích hoạt mặc định là K15. 

Bản tin Trả lời tiêu chuẩn hoặc do người dùng định nghĩa có thể sử dụng sự kiện kích 

hoạt này hoặc có thể quy định một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất trong Hồ sơ cấu hình 

Truy vấn của nó. Nếu một giá trị sự kiện kích hoạt duy nhất được lựa chọn cho một bản 

tin trả lời do người dùng định nghĩa, thì giá trị đó SẼ bắt đầu với ký tự Z. 
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Lưu ý: Các sự kiện kích hoạt đã cho biết rõ các giá trị mặc định trong trường dữ liệu 

MSH-9-2-Sự kiện kích hoạt. Các bản tin truy vấn tiêu chuẩn hoặc do người dùng định 

nghĩa có thể sử dụng những sự kiện kích hoạt này hoặc có thể quy định cụ thể các giá trị 

sự kiện kích hoạt duy nhất trong các Hồ sơ cấu hình Truy vấn của chúng. Các giá trị sự 

kiện kích hoạt duy nhất cho các truy vấn do người dùng định nghĩa SẼ bắt đầu với ký tự 

Z 

 

Lưu ý về QBP: Biến thể bản tin Truy vấn theo mẫu: bản tin truy vấn theo mẫu là một mở 

rộng của của bản tin Truy vấn theo thông số (QBP) mà trong đó các thông số tìm kiếm 

được chuyển đi bằng cách gửi chúng theo trong phân đoạn. Hồ sơ cấu hình Truy vấn sử 

dụng biến thể này SẼ thay thế các chấm lửng ‘…’ trong cấu trúc ngữ pháp bản tin 

QBP_Q11 đầu vào ở trên với các phân đoạn cụ thể được chấp nhận. 

5.4.4 QSB – Bản tin tạo đăng ký (sự kiện Q16) 

Tham khảo mục 5.7, “Công bố và đăng ký” để biết thêm thông tin chi tiế về sự 

kiện này. 

QSB^Q16^QSB_Q16: Bản tin tạo đăng ký  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

RCP Các thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

ACK^Q16^ACK: Bản tin phản hồi chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục 

tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Phản hồi bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 
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5.4.5 QVR – Bản tin truy vấn các sự kiện trước (Sự kiện Q17) 

Bản tin Truy vấn các sự kiện trước đó giống như một bản tin truy vấn theo thông 

số với bản tin trả lời theo mẫu phân đoạn ngoại trừ trả lời bao gồm từ không đến nhiều 

bản tin của loại đã được quy định trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn thay vì một bản tin trả 

lời đơn chứa nhiều lần lặp lại của mẫu phân đoạn. Trong khi bản tin đã gửi đi để trả lời 

cho một bản tin QVR sẽ phản ánh các sự kiện đã xuất hiện trong quá khứ, thời gian trong 

tiêu đề bản tin sẽ phản ánh thời điểm bản tin đã được tạo ra (thời điểm hiện tại). Nó cũng 

tương tự như thế hệ trước của cặp bản tin VQQ/RQQ việc xem lại sự kiện. 

Trong khi bản tin trả lời giống như các bản tin đăng ký, nó khác với việc đăng ký 

trong các bản tin trả lời là kết quả của “tham vấn” CSDL chứ không phải là các sự kiện 

đang được kích hoạt trong khung thời gian hiện tại. 

Trong bản tin Truy vấn các sự kiện trước đây, Máy chủ vẫn phải phân tích và kiểm 

tra cú pháp truy vấn, nhưng tránh các giao thức bắt tay bị bắt buộc trong các tình huống 

truy vấn/trả lời thông thường. Máy chủ phản hồi truy vấn với bản tin phản hồi chung 

ACK. Sau đó, Máy chủ truyền một chuỗi các bản tin theo hình thức chúng được mô 

phỏng các bản tin cập nhật tự động. Việc này là rất hữu ích cho các hệ thống cấp thấp mà 

không thể giải quyết cú pháp bản tin trả lời truy vấn cần thiết, ví dụ, các hệ thống chỉ có 

thể xử lý các bản tin cập nhật tự động. 

Các hệ thống nên cung cấp hướng dẫn lựa chọn để cung cấp bản tin QVR trong 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn, vị trí phù hợp, liên quan đến phạm vi và kích thước của dữ liệu 

theo yêu cầu của máy trạm. Hơn nữa, Hồ sơ cấu hình Truy vấn nên chứa cảnh báo Máy 

trạm về khả năng tổn hại từ việc lấy bản tin ra khỏi trình tự và/hoặc bối cảnh ban đầu. 

Trường hợp sử dụng cho truy vấn này như sau: 1) để đăng ký một cơ sở dữ liệu 

ban đầu, 2) để phục hồi từ thời gian kéo dài về phía bên nhận, hoặc 3) cho phép các hệ 

thống mà thường nhận dữ liệu cập nhật không mong muốn được mở rộng để hoạt động 

như một máy trạm truy vấn với các sửa đổi tối thiểu 

Lưu ý: Nếu có một mối quan tâm rằng nó sẽ rất khó để phân biệt được những tin nhắn 

này từ bất kỳ tin nhắn theo thời gian thực hiện, ví dụ, nếu chúng đang đi xuống trên cùng 

một đường ống, bên cung cấp dữ liệu có thể chọn để chỉ định trường dữ liệu  MSH-3-Ứng 

dụng gửi duy nhất cho các bản tin mà ứng dụng gửi để trả lời cho QVR. Điều này sẽ cho 

phép các hệ thống cấp thấp nhận biết các bản tin mà là kết quả của QVR, so với đó là kết 

quả của hoạt động theo thời gian thực hiện trên hệ thống gửi. Ví dụ, có thể có 2 hệ thống 

nhận tin nhắn cấp phát dược. Nếu hệ thống A muốn phát hành một QVR để nhận được 

một lịch sử cấp phát thuốc, hệ thống B có thể giải thích sai các kết quả QVR đến thông 
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qua đường ống dữ liệu thực tế. Một tên ứng dụng gửi riêng biệt sẽ cho phép dễ dàng phân 

biệt. 

QVR^Q17^QVR_Q17: Truy vấn các sự kiện trước đó  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Phân đoạn định nghĩa sự kiện  5.5.4 

[ --- Bắt đầu QBP   

[...] Truy vấn tùy chọn theo mẫu các phân đoạn   

] --- Kết thúc QBP   

RCP Các thông số điều khiển trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

ACK^Q17^ACK: Bản tin phản hồi chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Phản hồi bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

Các phân đoạn bản tin QVR tương đồng với các phân đoạn của bản tin QBP. Một 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn QVR có thể sử dụng biến thể cú pháp bản tin QSC hoặc truy 

vấn theo mẫu cũng giống như truy vấn theo thông số đơn giản. 

5.4.6 QCN/ACK – Bản tin Hủy Truy vấn/Phản hồi (Sự kiện J01) 

QCN^J01^QCN_J01: Hủy Truy vấn 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QID Phân đoạn định danh Truy vấn  5.5.3 
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ACK^J01^ACK: Bản tin phản hồi chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Phản hồi bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

5.4.7 QSX /ACK – Bản tin Hủy đăng ký/Phản hồi (Sự kiện J02) 

Tham khảo mục 5.6, “Các giao thức truy vấn phụ trợ” để biết thêm thông tin về sự 

kiện này. 

QSX^J02^QCN_J01: Hủy đăng ký  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QID Phân đoạn định danh truy vấn  5.5.3 

 

ACK^J02^ACK: Bản tin phản hồi chung  

Phân đoạns Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Phản hồi bản tin  2.15.8 

[ ERR ] Lỗi  2.15.5 

5.5 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN TRUY VẤN/TRẢ LỜI 

Mục này bao gồm các phân đoạn của tất cả các bản tin, ngoại trừ các phân đoạn 

bản tin chung được sử dụng cho các cặp bản tin truy vấn/trả lời đã được khuyến nghị sử 

dụng trong phiên bản 2.4 và những phiên bản sau.  
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5.5.1 DSP – phân đoạn dữ liệu hiển thị  

Phân đoạn DSP được sử dụng để chứa dữ liệu mà đã được định dạng trước bởi bên 

gửi để hiển thị. Nội dung ngữ nghĩa của dữ liệu bị mất; dữ liệu chỉ đơn giản là những 

dòng văn bản. 

Bảng thuộc tính HL7 – DSP – Dữ liệu hiển thị 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

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   00061 Thiết lập ID - DSP 

2 1..4  SI O   00062 Cấp độ hiển thị 

3  300 TX R   00063 Dòng dữ liệu 

4  2 ST O   00064 Điểm ngắt logic 

5  20 TX O   00065 ID kết quả 

5.5.1.1 DSP-1   Thiết lập ID - DSP   (SI)   00061  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng một cách tùy chọn đối với số nhiều 

các phân đoạn hiển thị. 

5.5.1.2 DSP-2   Cấp độ hiển thị   (SI)   00062  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa dữ liệu dưới dạng số được đánh số để định 

nghĩa các nhóm của các trường dữ liệu theo phân công của các bên người dùng hoặc ứng 

dụng riêng biệt 

5.5.1.3 DSP-3   Dòng dữ liệu   (TX)   00063  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một dòng thực tế sẽ được hiển thị. Như mô 

tả đối với loại dữ liệu TX, có thể bao gồm việc đánh dấu nổi bật và các đặc điểm hiển thị 

đặc biệt 

5.5.1.4 DSP-4   Điểm ngắt logic   (ST)   00064  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là không rỗng nếu dòng này là dòng cuối cùng của 

điểm ngắt logic trong bản tin trả lời khi được định nghĩa bởi hệ thống trả lời. 

Thường thì các dòng văn bản hiển thị sẽ thuộc vào các nhóm logic khác với kích 

thước vật lý của một màn hình hoặc trang in ấn. Ví dụ, một báo cáo tập hợp hoàn chỉnh 

hoặc toàn bộ X quang có thể được coi là bao gồm một nhóm hợp lý, mặc dù nó có thể có 

một vài khoảng sáu hoặc nhiều hơn lên đến 120 dòng. Kiến thức về các điểm ngắt hợp lý 

trong các dữ liệu hiển thị có thể có ích cho hệ thống ứng dụng hiển thị hoặc in ấn dữ liệu. 
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Vì lý do này, trường dữ liệu DSP-4-Điểm ngắt logic được sử dụng. Ứng dụng gửi (một 

định dạng dữ liệu) đặt điểm ngắt logic ở vị trí thích hợp. Nếu có một ID kết quả phụ trợ 

đặc biệt kết hợp với dữ liệu được mô tả bởi trường dữ liệu DSP-4-Điểm ngắt logic, giá trị 

của ID này cũng có thể được trả về trong trường dữ liệu DSP-5-ID Kết quả. Sau đó, nếu 

người dùng lựa chọn các khu vực của màn hình hiển thị được mô tả bởi trường dữ liệu 

DSP-4-Điểm ngắt logic, hệ thống hiển thị có thể truy vấn cho DSP-5-ID Kết quả có liên 

quan. 

5.5.1.5 DSP-5   ID kết quả   (TX)   00065  

Định nghĩa: Khi người dùng lựa chọn ID kết quả (đã được định nghĩa bởi trường 

dữ liệu DSP-4-Điểm ngắt logic) từ màn hình hiển thị tương ứng với một bản ghi mà trong 

đó giá trị của trường dữ liệu DSP-5-ID Kết quả là không rỗng, ứng dụng có thể khởi tạo 

một truy vấn thứ hai (phiên riêng biệt) đến hệ thống phụ trợ với trường dữ liệu QRD-10-

Những mã dữ liệu thành phần đã được điền vào với giá trị không rỗng (ví dụ, số lượng 

nhập phụ trợ hoặc tương đương của nó). Trả lời phụ trợ sẽ chứa báo cáo được tham chiếu 

bởi ID kết quả (VD, số nhập vào). Hệ thống phụ trợ nên tương quan với ID kết quả với 

trường dữ liệu DSP-4-Điểm ngắt logic như sau: Nếu có nhiều hơn một dòng văn bản 

được gửi đi trên mỗi một kết quả, giá trị của trường dữ liệu DSP-5-ID Kết quả nên không 

rỗng đối với phân đoạn DSP chứa một trường dữ liệu DSP-4-Điểm ngắt logic không 

rỗng. Trường dữ liệu này có thể bị ngắt thành các thành phần bởi sự đồng thuận địa 

phương. Ví dụ phổ biến có thể chứa số thứ tự vị trí, số thứ tự bên điền vào, và định danh 

dịch vụ quốc tế. Bất cứ khi nào các trường dữ liệu được sử dụng dưới dạng các thành 

phần dữ liệu của ID kết quả, các thành phần dữ liệu của chúng sẽ được gửi đi dưới dạng 

các thành phần dữ liệu con.  

5.5.2 QAK- Phân đoạn phản hồi truy vấn  

Phân đoạn QAK chứa thông tin được gửi đi với các bản tin trả lời cho truy vấn. 

Phân đoạn QAK có thể xuất hiện dưới dạng một phân đoạn tùy chọn được đặt sau phân 

đoạn ERR (tùy chọn) trong bất kỳ bản tin trả lời truy vấn cho bất kỳ bản tin truy vấn ở 

chế độ cơ bản. 

Bảng thuộc tính HL7 – QAK – Phản hồi truy vấn  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1  32= ST C   00696 Thẻ truy vấn 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

2 2..2  ID O  0208 00708 Tình trạng phản hồi truy vấn 

3   
CW

E 
O  0471 01375 Tên bản tin truy vấn 

4  10= NM O   01434 Tổng số bản ghi phù hợp 

5  10= NM O   01622 Tổng số bản ghi phù hợp đã gửi 

6  10= NM O   01623 Số bản ghi phù hợp chưa gửi 

5.5.2.1 QAK-1   Thẻ truy vấn   (ST)   00696  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được thiết lập giá trị bởi hệ thống khởi tạo 

để định danh truy vấn, và có thể được sử dụng để đáp ứng các bản tin trả lời cho truy vấn 

cơ bản. Nếu nó được đặt giá trị, hệ thống trả lời bị bắt buộc phản hồi lại trong trường dữ 

liệu đầu tiên trong phân đoạn phản hồi truy vấn (QAK). Trường dữ liệu này khác với 

trường dữ liệu MSA-2-Mã điều khiển bản tin trong đó giá trị của nó không thay đổi đối 

với mỗi bản tin (VD, tất cả các bản tin tiếp tục) kết hợp với bản tin truy vấn, trong khi 

MSA-2-Mã điều khiển bản tin có thể khác với mỗi bản tin tiếp tục, kể từ lúc nó kết hợp 

đến mỗi bản tin riêng biệt, không truy vấn dưới dạng tổng thể. Trường dữ liệu QAK-1-

Thẻ truy vấn không quy định điều kiện về sự xuất hiện của trường dữ liệu QRD-1-ID 

Truy vấn trong các truy vấn ở chế độ cơ bản; trong các truy vấn chế độ cơ bản QAK-1-

Thẻ truy vấn không được sử dụng. 

5.5.2.2 QAK-2   Tình trạng truy vấn   (ID)   00708  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho phép hệ thống trả lời trả về một trạng thái trả 

lời chính xác. Trường dữ liệu này đặc biệt hữu ích trong tình huống không tìm thấy dữ 

liệu phù hợp với các thông số truy vấn, nhưng không có bất kỳ lỗi nào. Tham khảo Bảng 

HL7 0208 – Trạng thái trả lời truy vấn trong chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị phù 

hợp. 

5.5.2.3 QAK-3   Tên bản tin truy vấn   (CWE)   01375  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70208
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70471
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của truy vấn. Những tên này được gán 

(đặt tên) bởi các chương chức năng cụ thể của đặc tả kỹ thuật này. Sự kiện do người dùng 

định nghĩa phản ánh các tên truy vấn bắt đầu với ký tự “Z.” Tham khảo Bảng người dùng 

định nghĩa 0471 – Tên truy vấn trong chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị được đề 

xuất.  

5.5.2.4 QAK-4   Tổng số bản ghi phù hợp   (NM)   01434 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này, khi sử dụng, chứa tất cả số lượng các bản ghi 

được tìm thấy phù hợp với truy vấn bởi máy chủ. Đối với các bản tin trả lời dạng bảng, 

đây chính là số lượng các dòng được tìm thấy. Đối với các loại trả lời khác, Hồ sơ cấu 

hình Truy vấn định nghĩa ý nghĩa của “hit” 

5.5.2.5 QAK-5   Tổng số bản ghi phù hợp đã gửi   (NM)   01622 

Trường dữ liệu này, khi sử dụng chứa tất cả số lượng bản ghi phù hợp mà Máy chủ 

đã gửi đi trong bản tin trả lời hiện tại. Trong trường hợp giao thức tiếp tục được sử dụng 

để truyền tải trả lời theo từng phần, số này sẽ khác với giá trị đã được gửi đi trong trường 

dữ liệu QAK-4-Tổng số bản ghi phù hợp 

5.5.2.6 QAK-6   Tổng số bản ghi phù hợp chưa gửi   (NM)   01623 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này, khi sử dụng, chứa số lượng các bản ghi phù hợp 

được tìm thấy bởi máy chủ khi chưa gửi đi. Điều này chỉ có ý nghĩa khi máy chủ sử dụng 

giao thức tiếp tục để truyền tải các trả lời từng phần. 

5.5.3 QID- Phân đoạn định danh truy vấn  

Phân đoạn QID chứa thông tin cần thiết để định danh duy nhất một truy vấn. Cách 

sử dụng chính của nó là hủy bỏ truy vấn hoặc hủy bỏ đăng ký. 

Bảng thuộc tính HL7 – QID – Định danh truy vấn  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã 

số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1  32= ST R   00696 Thẻ truy vấn 

2   CWE R  0471 01375 Tên bản tin truy vấn 

5.5.3.1 QID-1   Thẻ truy vấn   (ST)   00696 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định danh một trường hợp của truy vấn 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70471


Chapter 5: Query 

Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. Page 71 

Final Standard.  February 2014. 

5.5.3.2 QID-2   Tên bản tin Truy vấn   (CWE)   01375 

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của truy vấn. Các tên này được gán (hoặc 

được đặt tên) bởi các chương chức năng cụ thể của tài liệu đặc tả kỹ thuật này. Các tên 

truy vấn do người dùng định nghĩa bắt đầu với ký tự “Z”. Tham khảo Bảng người dùng 

định nghĩa 0471 – Tên truy vấn cho các giá trị được đề xuất. 

5.5.4 QPD – Định nghĩa thông số truy vấn  

Phân đoạn QPD định nghĩa các thông số của truy vấn 

Bảng thuộc tính HL7 – QPD – Định nghĩa thông số truy vấn  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã 

số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1   CWE R  0471 01375 Tên bản tin truy vấn 

2  32= ST C   00696 Thẻ truy vấn 

3-n  256= 
varie

s 
   01435 

Các tham số người sử dụng (trong các 

trường dữ liệu tiếp tục)  

5.5.4.1 QPD-1   Tên bản tin truy vấn   (CWE)   01375  

Components:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System (ID)> ^ 

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

(ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

<Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate 

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của truy vấn. Các tên này được gán (hoặc 

đặt tên) bởi các chương chức năng cụ thể trong tài liệu đặc tả kỹ thuật này. Nó là quan hệ 

1 – 1 cho tên truy vấn này trong Hồ sơ cấu hình truy vấn, và trên thực tế nó là một định 

danh cho Hồ sơ cấu hình truy vấn đó. Các tên truy vấn do người dùng định nghĩa bắt đầu 
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bằng ký tự “Z”. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0471 – Tên truy vấn trong 

chương 2C, các bảng mã, cho các giá trị phù hợp. 

5.5.4.2 QPD-2   Thẻ truy vấn   (ST)   00696  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được đặt giá trị bởi hệ thống khởi tạo để 

định danh truy vấn, và có thể được sử dụng để các bản tin trả lời phù hợp với bản tin ban 

đầu. Nếu trường dữ liệu này có giá trị, hệ thống trả lời bắt buộc phản hồi lại ở trường dữ 

liệu đầu tiên trong phân đoạn phản hồi bản tin (QAK). 

Trường dữ liệu này khác với trường dữ liệu MSA-2-Mã điều khiển bản tin trong đó 

giá trị của nó vẫn không thay đổi cho mỗi bản tin (VD, tất cả các bản tin tiếp tục) kết hợp 

với bản tin truy vấn, trong khi trường dữ liệu MSA-2-Mã điều khiển bản tin có thể thay 

đổi với mỗi bản tin tiếp tục, kể từ lúc nó được kết hợp với mỗi bản tin riêng biệt, không 

phải là một truy vấn tổng thể. 

Cân nhắc thực hiện: không cần thiết gán giá trị cho trường dữ liệu này trong quá trình 

triển khai, nơi mà chỉ trả về bản tin trên kênh kết nối sẽ là bản tin trả lời cho bản tin truy 

vấn vừa được gửi. Ngược lại, trong khi triển khai "không đồng bộ" ở nơi mà nhiều bản 

tin truy vấn, trả lời, và các bản tin khác có thể được truyền đưa hai chiều trên cùng một 

kênh kết nối, điều thiết yếu là trường dữ liệu này được gán giá trị để các máy trạm biết 

mà truy vấn các máy chủ được đáp ứng. 

5.5.4.3 QPD-3   Các tham số người sử dụng   (biến đổi)   01435  

Định nghĩa: các trường dữ liệu thông số liên tiếp nắm giữ các giá trị mà máy trạm 

sẽ chuyển đến máy chủ. 

Dữ liệu tại máy trạm được trình diễn dưới dạng một chuỗi các trường dữ liệu HL7 

theo trình tự. Bắt đầu tại trường dữ liệu QPD-3-Các thông số người dùng, các trường dữ 

liệu còn lại của phân đoạn QPD chứa dữ liệu thông số người dùng. Mỗi trường dữ liệu 

thông số người dùng QPD tương ứng với một thông số đã được định nghĩa trong Hồ sơ 

cấu hình truy vấn, tại thuộc tính tên, loại, tùy chọn, và khả năng lặp lại của mỗi thông số 

đã được quy định cụ thể. Trong khi các thông số này được hiểu là thường xuất hiện cùng 

với nhau, người dùng SẼ kiểm tra các yêu cầu trong Hồ sơ cấu hình truy vấn để để hiểu 

đúng từng trường hợp. Ngoại trừ trong biến thể QSC, các tên thông số không cần phải 

được quy định trong truy vấn; chúng được hiểu là thuộc vị trí nào dựa vào Hồ sơ cấu hình 

truy vấn.  

Mỗi trường dữ liệu thông số có thể được quy định cụ thể trong Hồ sơ cấu hình 

tương ứng với bất kỳ loại dữ liệu đơn nào, bao gồm các loại dữ liệu phức tạp QIP và 

QSC. Các trường dữ liệu thông số cũng chứa trường dữ liệu điều khiển sắp xếp (SRT) 
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hoặc trường dữ liệu nhóm phân đoạn (ID) đã được định nghĩa tại mục 5.5.6.6, “RCP-6-

Trường dữ liệu sắp xếp bởi (SRT) 01624,” và 5.5.6.7, “RCP-7-Bao gồm nhóm phân đoạn 

(ID) 01594,” dưới đây. 

Các trường dữ liệu thông số trong phân đoạn QPD xuất hiện trong cùng thứ tự 

giống như Hồ sơ cấu hình truy vấn  

5.5.4.3.1 Lưu ý về cách sử dụng QPD cho biến thể truy vấn bằng mẫu. 

Lưu ý: Truy vấn bằng mẫu: Truy vấn bằng mẫu là một phần mở rộng của Truy vấn bằng 

thông số (QBP) trong đó các thông số tìm kiếm được chuyển đi bằng cách gửi chúng đi 

theo các phân đoạn chứa chúng. Vì vậy, nếu người dùng muốn thực hiện một truy vấn 

"tìm kiếm các giá trị ứng cử" bằng cách sử dụng truy vấn bằng mẫu, người dùng sẽ gửi 

thông tin nhân khẩu học để tìm kiếm trong các phân đoạn PID và/hoặc PD1 đã để trống 

các trường dữ liệu này trong phân đoạn đã gửi mà không phải là các tham số truy vấn. Ví 

dụ, nếu tôn giáo không phải là một trong những tham số truy vấn, trường dữ liệu PID-17 

sẽ bị bỏ trống khi PID đã được gửi đi theo truy vấn. Các thông số không xuất hiện một 

cách tự nhiên trong một bản tin HL7, chẳng hạn như thuật toán tìm kiếm, mức độ tin cậy, 

vv, sẽ tiếp tục được xuất hiện trong phân đoạn QPD giống như chúng đã đang có trong 

truy vấn bằng thông số. Các phân đoạn và các trường dữ liệu có sẵn để sử dụng như các 

thông số truy vấn sẽ được quy định cụ thể trong hồ sơ cấu hình truy vấn cho bản tin truy 

vấn. 

5.5.5 QRI – Phân đoạn Trả lời truy vấn  

Phân đoạn QRI được sử dụng để chỉ rõ khối lượng phù hợp cho một bản ghi được 

trả về (hệ thống trả lời sử dụng một thuật toán số học) và/hoặc mã lý do phù hợp (hệ 

thống trả lời sử dụng các quy tắc hoặc các tùy chọn phù hợp). 

Các ví dụ của cách sử dụng phân đoạn này được mô tả trong chương 3, “Quản lý 

bệnh nhân,” mục 3.3.57, “Tìm kiếm giá trị ứng cử và Trả lời.” 

Bảng thuộc tính HL7 – QRI – Trả lời Truy vấn  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã 

số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1  10# NM O   01436 Mức độ tin cậy của ứng cử viên 

2 2..2  CWE O Y 0392 01437 Mã lý do so khớp 

3   CWE O  0393 01438 Mô tả thuật toán 
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5.5.5.1 QRI-1   Mức độ tin cậy của ứng cử viên   (NM)   01436  

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa một giá trị số học cho biết khối lượng phù 

hợp hoặc cấp độ tin cậy kết hợp với bản ghi. 

Ví dụ: |0.88| hoặc |12.32| 

Cách sử dụng của trường dữ liệu tùy chọn này trong các giao dịch Tìm kiếm Bệnh 

nhân trên hệ thống tìm kiếm sử dụng thuật toán số học để xác định các thông tin phù hợp 

có thể cho việc tìm kiếm bệnh nhân/người  

5.5.5.2 QRI-2   Mã lý do so khớp   (CWE)   01437  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị mã hóa cho biết các thành phần dữ 

liệu nào được tìm kiếm (VD, tên, ngày sinh, mã an sinh xã hội) của bản ghi được trả về 

phù hợp với truy vấn ban đầu trong khi hệ thống trả lời chưa được gán khối lượng phù 

hợp hoặc cấp độ tin cậy. Trong ngắn hạn, nó cung cấp một phương pháp để chuyển chỉ số 

mô tả nguyên nhân bản ghi đặc biệt đã được tìm thấy. 

Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0392 – Lý do phù hợp trong chương 2C, 

các bảng mã, cho các giá trị được đề xuất  

5.5.5.3 QRI-3   Mô tả thuật toán   (CWE)   01438  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một giá trị dạng chuỗi văn bản cho biết tên 

hoặc định danh của một thuật toán tìm kiếm được tham chiếu đến bởi trường dữ liệu 

RCP-5-Ngưỡng tin cậy tìm kiếm và QRI-1-Độ tin cậy ứng cử viên. Lưu ý rằng đôi khi có 

sự khác biệt giữa các thuật toán trong khoảng số học của chúng (VD, 0-100, khoảng khác 
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có thể là 10 – 20) giống như ý nghĩa của chúng trong cùng giá trị (hai thuật toán với 80% 

mức độ phù hợp có thể không trả về các bản ghi giống nhau). Tham khảo Bảng người 

dùng định nghĩa 0393 – Các thuật toán phù hợp trong chương 2C, các bảng mã, các giá 

trị đã được đề xuất. 

Ví dụ: |MATCHWARE_1.2^^HL70393| hoặc |LINKSOFT_2.01^^HL70393| 

Cách sử dụng của trường dữ liệu tùy chọn này là trong các giao dịch Tìm kiếm 

Bệnh nhân trong khi hệ thống trả lời sử dụng thuật toán số học để xác định bản ghi phù 

hợp có thể cho việc tìm kiếm bệnh nhân/người 

5.5.6 RCP – Phân đoạn thông số kiểm soát trả lời  

Phân đoạn RCP được sử dụng để giới hạn khối lượng dữ liệu nên được trả về trong 

bản tin trả lời cho truy vấn 

Bảng thuộc tính HL7 – RCP – Thông số kiểm soát trả lời  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã 

số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1 1..1  ID O  0091 00027 Mức độ ưu tiên của truy vấn 

2   CQ O  0126 00031 Số lượng giới hạn yêu cầu 

3   CNE O  0394 01440 Phương thức phản hồi 

4   DTM C   01441 Thời gian thực thi và phân phối 

5 1..1  ID O  0395 01443 Chỉ báo điều chỉnh 

6   SRT O Y  01624 Sắp xếp bởi trường dữ liệu  

7 
1..2

56 
 ID  Y 0391 01594 Bao gồm nhóm phân đoạn 

5.5.6.1 RCP-1   Mức độ ưu tiên của truy vấn   (ID)   00027  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khung (khoảng) thời gian mong đợi bản tin 

trả lời. Tham khảo Bảng HL7 0091 – Ưu tiên truy vấn trong chương 2C, các bảng mã, 

cho các giá trị phù hợp. Các giá trị trong bảng và các trường dữ liệu tiếp theo quy định cụ 

thể các khung (khoảng) thời gian để trả lời. 

5.5.6.2 RCP-2   Số lượng yêu cầu hạn chế   (CQ)   00031 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Các thành phần dữ liệu con cho các Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate Text (ST)> & <Name 

of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System Version ID (ST)> & <Alternate 

Coding System Version ID (ST)> & <Original Text (ST)> & <Second Alternate Identifier 

(ST)> & <Second Alternate Text (ST)> & <Name of Second Alternate Coding System 

(ID)> & <Second Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID 

(ST)> & <Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & <Second Alternate Value 

Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa độ dài của bản tin trả lời có thể được chấp 

nhận bởi hệ thống truy vấn. Các dữ liệu nhập hợp lệ là các giá trị có định dạng số (trong 

thành phần dữ liệu đầu tiên), các đơn vị được quy định trong thành phần dữ liệu thứ hai. 

Giá trị mặc định là LI (các dòng). 

Tham khảo Bảng HL7 0126 – Số lượng yêu cầu hạn chế trong chương 2C, các 

bảng mã, các giá trị đầu vào hợp lệ cho thành phần dữ liệu thứ hai. Trong bản tin trả lời 

theo mẫu phân đoạn, một dòng được quy định là một phân đoạn đơn lẻ.   

5.5.6.3 RCP-3   Phương thức phản hồi   (CNE)   01440  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định cụ thể thời gian và nhóm các bản tin trả 

lời. Tham khảo Bảng HL7 – Phương thức trả lời trong chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị phù hợp.  

5.5.6.4 RCP-4   Thời gian thực thi và phân phối   (DTM)   01441  

Định nghĩa: Quy định cụ thể khoảng thời gian cho phép trả về bản tin trả lời. 

Trường dữ liệu này chỉ có giá trị khi trường dữ liệu RCP-1-Ưu tiên truy vấn chứa giá trị 

D (bị trì hoãn) 

5.5.6.5 RCP-5   Chỉ báo điều chỉnh   (ID)   01443  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định cụ thể việc đăng ký là mới hoặc là đang 

được hiệu chỉnh. Tham khảo Bảng HL7 – Chỉ số hiệu chỉnh trong chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị phù hợp. 
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5.5.6.6 RCP-6   Sắp xếp bởi trường dữ liệu   (SRT)   01624  

Các thành phần dữ liệu:  <Sort-by Field (ST)> ^ <Sequencing (ID)> 

Định nghĩa: Đối với các bản tin truy vấn yêu cầu bản tin trả lời dạng bảng, trường 

dữ liệu này quy định việc thực hiện sắp xếp có thứ tự các trường dữ liệu trong bản tin trả 

lời. Khi biến thể QSC không được sử dụng, thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ 

liệu này có giá trị được lấy từ trường dữ liệu ColName (tên cột) của Chú thích và Đặc tả 

kỹ thuật dữ liệu đầu ra; tham khảo mục 5.3.3.1, “Mẫu Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho truy 

vấn với bản tin trả lời dạng bảng.” Khi biến thể QSC được sử dụng, các giá trị có từ 

trường dữ liệu ColName của Chú thích và Đặc tả kỹ thuật dữ liệu đầu vào/đầu ra; tham 

khảo mục 5.9.4.1, “Ví dụ Dược” với một ví dụ điển hình. 

Mỗi một lặp lại của trường dữ liệu này quy định một trường dữ liệu sắp xếp đơn 

lẻ. Vì vậy, lẩn lặp lại đầu tiên của trường dữ liệu này quy định cụ thể trường dữ liệu sắp 

xếp chính; lần lặp lại thứ hai quy định cụ thể trường dữ liệu sắp xếp thứ hai; vv. 

5.5.6.7 RCP-7   Bao gồm nhóm phân đoạn   (ID)   01594  

Định nghĩa: Quy định các nhóm phân đoạn tùy chọn chứa trong bản tin trả lời. 

Tham khảo Bảng HL7 0391 – nhóm phân đoạn trong chương 2C, các bảng mã, cho các 

giá trị phù hợp đối với Nhóm Phân đoạn. Đây là trường dữ liệu lặp lại, để tương thích với 

các thành phần bao gồm trong nhiều nhóm phân đoạn. Giá trị mặc định của trường dữ 

liệu này, không có giá trị (hoặc rỗng), có nghĩa là tất cả các nhóm liên quan đều được 

xem xét. 

5.5.7 RDF – phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  

Phân đoạn RDF định nghĩa nội dung của các phân đoạn dòng dữ liệu trong bản tin 

trả lời dạng bảng (RTB). 

 Dưới dạng phân đoạn tùy chọn trong bản tin truy vấn QBP hoặc QBS, phân 

đoạn này có thể được sử dụng để giới hạn số lượng các cột được trả về và quy 

định cụ thể cột giữ vị trí nào trongg các trường dữ liệu (nơi hỗ trợ, các tính năng 

này có thể được sử dụng để ghi đè (thay thế) các giá trị mặc định cho truy vấn 

cụ thể). Nếu bị bỏ qua, tất cả các trường dữ liệu đã được định nghĩa cho truy 

vấn sẽ được trả về theo thứ tự cột mặc định của chúng. 

 Dưới dạng một phân đoạn bắt buộc trong bản tin trả lời (RTB) cho bản tin truy 

vấn QBP hoặc QBS, trường dữ liệu này định nghĩa nội dung của các phân đoạn 

dòng dữ liệu (RDT) của bảng như bảng dưới đây. Phân đoạn này không cần 

thiết xuất hiện trong một bản tin phản hồi trả lại như nó đã xuất hiện trong bản 
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tin truy vấn. 

Bảng thuộc tính HL7 – RDF – Định nghĩa Dòng của bảng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã 

số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1  3= NM R   00701 Số lượng cột mỗi dòng 

2   RCD R Y 0440 00702 Mô tả cột 

5.5.7.1 RDF-1   Số lượng cột mỗi dòng   (NM)   00701 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này quy định cụ thể số lượng cột dữ liệu (và số lượng 

các trường dữ liệu) chứa trong mỗi dòng dữ liệu trả về. 

5.5.7.2 RDF-2   Mô tả cột   (RCD)   00702 

Các thành phần dữ liệu:  <Phân đoạn Field Name (ST)> ^ <HL7 Data Type (ID)> ^ <Maximum 

Column Width (NM)> 

Định nghĩa: Mỗi một lặp lại của trường dữ liệu này bao gồm ba thành phần dữ 

liệu: 

Tên trường dữ liệu của phân đoạn định danh cột chứa trường dữ liệu. Tên trường 

dữ liệu của phân đoạn SẼ giống với tên cột đã được quy định trong Hồ sơ cấu hình truy 

vấn. Việc sử dụng ký hiệu @ dưới dạng tiền tố cho tên cột là một tùy chọn (không bắt 

buộc). 

 2 hoặc 3 ký tự loại dữ liệu HL7, như đã định nghĩa trong chương 2. Tham khảo 

Bảng HL7 0440 – các Loại dữ liệu trong chương 2C, các bảng mã, cho các giá 

trị phù hợp. 

 Độ rộng tối đa của cột, như đã được mô tả bởi hệ thống trả lời. (Giá trị này có 

thể thay đổi theo HL7 – định nghĩa kích thước tối đa trường dữ liệu.) 

5.5.8 RDT – Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  

Phân đoạn RDT chứa dòng dữ liệu của bản tin trả lời theo dạng bảng dữ liệu 

(TBR). 

Bảng thuộc tính HL7 – RDT – Bảng dòng dữ liệu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã 

số 

Bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

Tên thành phần dữ liệu 

1-n .  varies R   00703 Giá trị cột 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70440
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5.5.8.1 RDT-1   Giá trị cột   (varies)   00703 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là trường dữ liệu yêu cầu. Các trường dữ liệu xuất 

hiện theo thứ tự vị trí đã được định nghĩa cho truy vấn hoặc bảng (trừ khi được thay thế 

bằng phân đoạn RDF tùy chọn về yêu cầu thủ tục lưu trữ hoặc bản tin Truy vấn Bảng 

Ảo), được ngăn cách bởi các ký tự ngăn cách trường dữ liệu. 

5.6 CÁC GIAO THỨC TRUY VẤN PHỤ TRỢ  

Mục này thảo luận về tính chất của các truy vấn có thể được mô tả dưới dạng tính 

chất chung. Các tính chất này cho phép Máy trạm và Máy chủ để thống nhất giải quyết 

các vấn đề thời gian, kích thước và xử lý các trường hợp ngoại lệ. 

5.6.1 Trả lời ngay lập tức và trì hoãn  

Các bản tin trả lời cho các truy vấn có thể là các bản tin trả lời ngay lập tức hoặc bị 

trì hoãn. Trong chế độ ngay lập tức, tiến trình trả lời đưa ra phản hồi nay lập tức hoặc 

trong khoảng thời gian ngắn mà tiến trình truy vấn sẽ chờ bản tin trả lời. Trong chế độ bị 

trì hoãn, bản tin trả lời được trả về theo phương thức không đồng bộ, dưới dạng một cặp 

bản tin riêng biệt. Ngoài ra, một khoảng thời gian có thể được quy định cụ thể cho giao 

dịch bị trì hoãn. 

Trong trường hợp truy vấn ở chế độ ngay lập tức. Máy chủ không gửi bản tin phản 

hồi xác nhận chung (ACK). Thông tin xác nhận truy vấn được gửi kèm trong bản tin trả 

lời. Trong trường hợp chế độ trì hoãn, bản tin truy vấn được xác nhận ngay lập tức bởi 

bản tin ACK. Máy chủ gửi bản tin trả lời trì hoãn tại thời điểm thích hợp. Máy trạm xác 

nhận trả lời với một bản tin ACK. Nói tóm lại, giao dịch truy vấn trì hoãn bao gồm 2 

“chuyến đi khứ hồi.” 

Nếu bản tin truy vấn ở chế độ ngay lập tức bị lỗi, một bản tin ACK phủ nhận được 

gửi đi ngay lập tức. 

Các trường hợp cho Trả lời bị trì hoãn bao gồm: 

1) Đánh giá các điều kiện truy vấn tại một thời điểm nhất định và trả về bản tin trả 

lời. Ví dụ, “vào lúc 9 giờ sáng ngày mai, đánh giá truy vấn và trả về bản tin trả 

lời”; 

2) Tạo ra một báo cáo với dung lượng lớn và gửi cho Máy chủ vào giờ cao điểm. 

Ví dụ, một bản tin trả lời chứa tất cả các bản ghi đăng ký khám bệnh trong vòng 

một tháng được gửi đi vào lúc 4 giờ sáng, hoặc danh sách các kết quả xét 

nghiệm được gửi đi vào lúc giữa trưa. Một bản tin trả lời trì hoãn có thể mang 
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lại nhiều lợi ích cho cả hai phía Máy chủ và Máy trạm trong trường hợp này, 

đặc biệt là quá trình tạo, chuyển đi, và nhận các phân đoạn có thể được thực 

hiện tại các thời điểm của tiến trình xử lý khối lượng thấp khác nhau. 

Nếu Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho biết rõ Máy chủ sẽ hỗ trợ cả hai chế độ trả lời 

ngay lập tức và trì hoãn, thì Máy trạm có thể chỉ ra giá trị mong muốn của thuộc tính này 

bằng cách gửi nó đi trong trường dữ liệu RCP-1-Ưu tiên Trả lời. Nếu Máy chủ hỗ trợ chỉ 

một loại trả lời, thì Máy trạm SẼ chấp nhận giá trị này. 

 

 

 

Các ví dụ sau đây giải thích phương thức truy vấn giống nhau có thể được thực thi 

trong chế độ ngay lập tức hoặc chế độ trì hoãn. 

5.6.1.1 Trả lời ngay lập tức  

Máy trạm gửi truy vấn say đây và cho biết rằng một trả lời ngay lập tức được 

mong đợi bằng cách thiết lập giá trị “I” cho trường dữ liệu RCP-1-Ưu tiên trả lời 

Máy chủ Máy trạm 
Truy vấn (14 giờ 00 phút) 

Trả lời (14 giờ 01 phút) 

Truy vấn ngay lập tức 

Máy chủ Máy trạm 

Truy vấn (14 giờ 00 phút) 

Bản tin xác nhận (ACK) ( 14 giờ 00 phút) 

Bản tin Trả lời (3 giờ 00 phút) 

Truy vấn trì hoãn 

<<Thời gian trôi đi>> 

Bản tin xác nhận (ACK) (3 giờ 00 phút) 
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MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Q42^QBP_Q13|ACK9901|P|2.8|||||||| 

QPD|Q42^Tabular Dispense History^HL70471|Q0010|555444222111^^^MPI^MR| 

|19980531|19990531| 

RCP|I|999^RD| 

RDF|3|PatientList^ST^20~PatientName^XPN^48~MedicationDispensed^ST^40~RXD.3^DTM^24 

Máy chủ trả lời một phút sau đó 

MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201401-0800||RTB^K42^RTB_K13|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q010|OK|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|4 

QPD|Q42^Tabular Dispense 

History^HL7nnn|Q0010|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

RDF|7|PatientId^CX^20~PatientName^XPN^48~OrderControlCode^ID^2~ 

MedicationDispensed^CWE^100~DispenseDate^DTM^24~QuantityDispensed^NM^20~ 

OrderingProvider^XCN^120 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|525440345^Verapamil Hydrochloride 120 mg 

TAB^NDC |199805291115-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 

180MG ER^NDC |19980821-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00172409660^BACLOFEN 10MG 

TABS^NDC |199809221415-0700|10|88^Seven^Henry^^^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00054384163^THEOPHYLLINE 

80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-0700|10|99^Assigned^Amanda^^^DR^MD 

5.6.1.2 Ví dụ về trả lời trì hoãn  

Máy trạm gửi bản tin truy vấn sau đây và cho biết rằng trả lời trì hoãn được mong 

đợi bằng cách thiết lập giá trị “D” cho trường dữ liệu RCP-1-Ưu tiên trả lời 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Q42^QBP_Q13|ACK9901|P|2.8|||||||| 

QPD|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|Q0010|555444222111^^^MPI^MR| 

|19980531|19990531| 

RCP|D|999^RD| 

RDF|3|PatientList^ST^20~PatientName^XPN^48~MedicationDispensed^ST^40~RXD.3^DTM^24 

Máy chủ trả lời một phút sau đó với một bản tin xác nhận chung 

MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201401-0800||ACK^Q42^ACK|8875|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

Máy chủ trả lời vào buổi sáng ngày kế tiếp với dữ liệu mong muốn  
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811210300-0800||RTB^K42^RTB_K13|9950|P|2.8|||||||| 

QAK|Q010|OK|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|4 

QPD|Q42^Tabular Dispense 

History^HL7nnn|Q0010|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

RDF|7|PatientId^CX^20~PatientName^XPN^48~OrderControlCode^ID^2~ 

MedicationDispensed^CWE^100~DispenseDate^DTM^24~QuantityDispensed^NM^20~ 

OrderingProvider^XCN^120 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|525440345^Verapamil Hydrochloride 120 mg 

TAB^NDC |199805291115-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 

180MG ER^NDC |19980821-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00172409660^BACLOFEN 10MG 

TABS^NDC |199809221415-0700|10|88^Seven^Henry^^^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00054384163^THEOPHYLLINE 

80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-0700|10|99^Assigned^Amanda^^^DR^MD 

Máy trạm trả lời ngay lập tức với bản tin xác nhận chung. 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811210300-0800||ACK^K42^ACK|8750|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|9950| 

5.6.2 Hủy bỏ truy vấn  

Hủy bỏ một truy vấn tương đương với việc hủy bỏ một câu lệnh được yêu cầu 

chấm dứt một yêu cầu đối với một bản tin trả lời có thể đã sẵn sàng để trả về. Trong 

trường hợp của một truy vấn tương tác, một yêu cầu hủy bỏ là một đặc quyền của máy 

trạm, nhưng không bắt buộc. Truy vấn sẽ tồn tại bao lâu là một vấn đề trong triển khai 

thực hiện. 

Mặc dù việc ảnh hưởng với Máy trạm tương tự như trường hợp nó đã không gửi 

bất kỳ bản tin nào (không có dữ liệu truy vấn tiếp tục được nhận), việc nhận được bản tin 

này bởi máy chủ cho phép nó chuyển bất kỳ dữ liệu nào chưa được gửi vào hàng đợi.  

MSH|^~\&|||||||QCN^Jnn^QCN_J01|... 

QID|Q001|Q99^SomeQuery^0003|... 

... 

5.6.3 Việc tiếp tục tương tác của các bản tin trả lời  

Giao thức tiếp tục tương tác định nghĩa phương pháp cho việc truyền tải có chủ 

định của một tải trọng Truy vấn – Trả lời lớn thông qua nhiều bản tin HL7. Việc không sử 

dụng giao thức này, bản tin trả lời sẽ được trả về dưới dạng một bản tin logic có dung 

lượng lớn. 
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Giao thức được gọi là tương tác bởi vì việc đối thoại diễn ra liên tục giữa Máy chủ 

và Máy trạm. Việc đối thoại bắt đầu khi Máy trạm phát đi một truy vấn với một khối 

lượng lớn dữ liệu, nhưng quy định cụ thể trong trường dữ liệu RCP-2-Số lượng yêu cầu 

hạn chế, chỉ một khối lượng giới hạn dữ liệu được trả về trong mỗi bản tin trả lời tiếp tục. 

Máy chủ sẽ trả về một bản tin trả lời chứa khối lượng dữ liệu tối đa tuân thủ số lượng đã 

yêu cầu. Máy trạm có thể tiếp tục yêu cầu các tập con dữ liệu cho đến khi toàn bộ tập dữ 

liệu đã chuyển hết hoặc có thể chọn lệnh hủy bỏ truy vấn. 

Việc sử dụng thuật ngữ “tiếp tục” phản hồi trong các truy vấn sẽ không bị nhầm 

lẫn với cách sử dụng của nó trong việc tiếp tục một bản tin phân mảnh không mong 

muốn. Trong trường hợp tiếp tục một bản tin trả lời để truy vấn quyền điều khiển trên 

ứng dụng truy vấn và một sự kiện hủy bỏ rõ ràng. Trong trường hợp tiếp tục một bản tin 

cập nhật không mong muốn, quyền điều khiển là một thành phần của ứng dụng gửi và 

không có khái niệm hủy bỏ việc truyền đưa bản tin. 

Việc phân mảnh phân đoạn và bản tin được thảo luận trong Chương 2. 

5.6.3.1 Thuật toán và các quy tắc tiếp tục tương tác  

Các quy tắc cho việc tiếp tục tương tác (của một bản tin trả lời truy vấn) được mô 

tả như sau: 

 Nếu Máy chủ đang gửi đi một tập con dữ liệu, bản tin được kết thúc với 

phân đoạn DSC bao gồm trường dữ liệu DSC-1-Con trỏ tiếp tục có giá trị 

thích hợp và trường dữ liệu DSC-2-Loại tiếp tục có giá trị “I”. 

 Nếu Máy trạm mong muốn nhận bản tin kế tiếp, bản tin truy vấn được gửi đi 

một lần nữa với phân đoạn DSC theo sau phân đoạn RCP. Trường dữ liệu 

DSC-1-Con trỏ tiếp tục lặp lại giá trị đã được gửi từ Máy chủ. 

 Máy chủ tiếp tục gửi các thiết lập trong bản tin trả lời cho yêu cầu của Máy 

trạm cho đến khi không còn dữ liệu thích hợp. Việc kết thúc truyền dữ liệu 

được đánh dấu bằng phương thức phân đoạn DSC không xuất hiện hoặc 

trường dữ liệu DSC-1-Con trỏ tiếp tục có giá trị rỗng. 

 Nếu Máy trạm mong muốn hủy bỏ truy vấn trước khi kết thúc truyền dữ 

liệu, một bản tin truy vấn Hủy bỏ được gửi đi. 

Bên cạnh trường dữ liệu DSC-1-Con trỏ tiếp tục, trường dữ liệu QAK-1-Thẻ Truy 

vấn có thể được sử dụng để xác nhận Máy trạm đòi hỏi máy chủ trả lời, vì Máy trạm 

không thể được tin cậy để giữ lại chuỗi văn bản của mỗi bản tin truy vấn và yêu cầu tiếp 

tục. 



Chapter 5: Query 

Page 84  Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. 

February  2014.  Final Standard. 

Giá trị của trường dữ liệu MSH-10-Mã điều khiển bản tin sẽ khác nhau đối với 

mọi bản tin do Máy trạm gửi đi (ví dụ, bản tin truy vấn ban đầu và mỗi yêu cầu tiếp tục). 

Vì vậy, giá trị của trường dữ liệu MSA-2-Mã điều khiển bản tin cho mỗi bản tin được gửi 

đi từ Máy chủ (bản tin lặp lại giá trị của trường dữ liệu MSH-10-Mã điều khiển bản tin từ 

Máy trạm) sẽ thay đổi giữa nhiều bản tin trả lời. Ngược lại, trường dữ liệu QAK-1-Thẻ 

Truy vấn sẽ vẫn giữ nguyên giá trị trong tất cả các bản tin trả lời cho bản tin truy vấn 

được gửi đi. 

5.6.3.2 Trường hợp sử dụng 

Một cách sử dụng các truy vấn để thu thập dữ liệu từ một ứng dụng trong việc 

trình diễn dữ liệu cho những người dùng của ứng dụng khác. Phương thức tiếp cận này có 

thể được sử dụng cho những người dùng trên hệ thống chăm sóc bệnh nhân đang thu thập 

dữ liệu từ hệ thống xét nghiệm hoặc các hệ thống phụ trợ khác. Phương pháp này cũng có 

thể cho phép người dùng trên hệ thống Dược thu thập các kết quả xét nghiệm của bệnh 

nhân từ hệ thống xét nghiệm hoặc dữ liệu chỉ định/y lệnh từ hệ thống chăm sóc bệnh 

nhân. Hầu hết bất kỳ hệ thống ứng dụng khác có thể là nguồn dữ liệu hoặc hệ thống khởi 

tạo truy vấn cho người dùng của chúng. 

Một trường hợp đặc biệt, người dùng tìm kiếm thông tin tạo ra một truy vấn trực 

tuyến tại thiết bị đầu cuối của một hệ thống và chờ đợi hệ thống đó gửi truy vấn đến hệ 

thống khác. Người dùng yêu cầu thông tin nhận được sự trả lời và hiển thị thông tin tại 

thiết bị đầu cuối. Người dùng tạo ra truy vấn có thể có hiểu biết hạn chế về thông tin của 

bệnh nhân được đưa ra. Đôi khi sở thích của người dùng là tạo ra một truy vấn đơn giản 

chẳng hạn như “cho tôi biết dữ liệu gần đây nhất theo trình tự thời gian” hơn là “cho tôi 

biết dữ liệu ngày hôm qua,” vì có thể có một vài dữ liệu mong muốn của ngày hôm nay, 

hoặc là từ hai ngày trước đây. Người dùng sẽ xem dữ liệu được trả về và thoát ra sau khi 

tìm được dữ liệu mong muốn. (Các khung thời gian hoặc trình tự sắp xếp có thể khác 

nhau, hoặc người sử dụng có thể mong muốn áp đặt một vài sự lựa chọn trong bản tin trả 

lời, nhưng nguyên tắc chung vẫn tương tự như nhau. Người dùng sẽ thích tạo ra các câu 

lệnh rõ ràng về dữ liệu mong muốn, và thoát ra khỏi khi họ đạt được mong muốn. 

Trường hợp thuận tiện nhất cho người dùng, phương thức yêu cầu dữ liệu này có 

thể đòi hỏi hiệu suất của hệ thống rất cao khi việc truy vấn kết quả diễn ra trên cùng một 

giao diện kết nối giữa các ứng dụng. Nếu Máy chủ vừa phải thu thập, định dạng và gửi tất 

cả dữ liệu mà người dùng có thể mong muốn, thì khối lượng dữ liệu sẽ rất lớn và thời 

gian trả lời là không thể chấp nhận được. 
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Giao thức tiếp tục tương tác cung cấp một phương pháp cho phép người dùng tạo 

các truy vấn rời rạc đồng thời hạn chế gánh nặng xử lý ở phía Máy chủ. Máy trạm quy 

định cụ thể các ràng buộc chung của bản tin truy vấn và một khối lượng dữ liệu được trả 

về. (ví dụ, bản tin truy vấn có thể yêu cầu dữ liệu là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân có 

mã định danh #12379 với 44 dòng dữ liệu.) Máy chủ thu thập và định dạng khối lượng dữ 

liệu cần thiết và trả chúng về với trường dữ liệu đặc biệt, trường dữ liệu DSC-1-Con trỏ 

tiếp tục. Máy chủ trình diễn dữ liệu mong muốn cho người dùng và duy trì trường dữ liệu 

con trỏ tiếp tục để sử dụng cho một truy vấn khác trong trường hợp cần thiết. Máy trạm 

không biết được cấu trúc nội tại của giá trị 

Sau khi xem dữ liệu, nếu người dùng yêu cầu thêm dữ liệu, Máy chủ gửi lại truy 

vấn theo định dạng giống như truy vấn đầu tiên, ngoại trừ giá trị của trường dữ liệu DSC-

1-Con trỏ tiếp tục và khối lượng dữ liệu mong muốn bị thay đổi. Máy chủ có thể sử dụng 

trường dữ liệu con trỏ tiếp tục như là một khóa chính trong CSDL để truy vấn tiếp tục và 

định dạng các kết quả. Nếu người dùng không yêu cầu thêm dữ liệu, thì sẽ không có bản 

tin nào được gửi đi. 

Hệ thống khởi tạo cũng có thể chấm dứt hoàn toàn truy vấn bằng cách gửi bản tin 

QCN^J01 (hủy bỏ truy vấn). Hệ thống trả lời nhận bản tin QCN^J01 sẽ kích hoạt chức 

năng loại bỏ bất kỳ dữ liệu nào chưa được gửi đi cho dù chúng có thể đã sẵn sàng trong 

hàng đợi. 

5.6.3.3 Ví dụ về giao thức tiếp tục tương tác  

Người dùng mong muốn biết tất cả thuốc đã được cấp phát trong khoảng thời gian 

từ ngày 01/01/1998 đến ngày 31/12/1999, cho bệnh nhân có mã hồ sơ bệnh án 

"555444222111". Máy trạm gửi truy vấn sau đây và kích hoạt giao thức tiếp tục tương 

tác. Lưu ý rằng số lượng đã được giới hạn tối đa 8 dòng dữ liệu. 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|IE||200009171400-0800||QBP^Q41^QBP_Q15|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI ^MR||19980101|19991231| 

RCP|I|8^LI| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã số hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về 

bệnh nhân Adam Everyman và chứa 07 toa thuốc đã cấp phát thỏa mãn các tiêu chí. Như 

đã trình bày trong bản tin trả lời dưới đây, 08 dòng dữ liệu được trả về theo yêu cầu. Bản 

tin trả về kết thúc với một phân đoạn DSC cho biết thông tin con trỏ tiếp tục và chỉ rõ đây 

là điểm ngắt logic. 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||200009171401-0800||RDY^R41^RDY_K15|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q001|OK|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|^8 

QPD|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI^MR||19980101|19991231| 

DSP|||        GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT        DATE:09-17-00 

DSP|||        DISPENSE HISTORY REPORT                       PAGE  1 

DSP|||MRN          Patient Name      MEDICATION DISPENSED        DISP-DATE 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam     VERAPAMIL HCL 120 mg TAB   10/12/1999 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam     VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG 09/21/1999 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam     BACLOFEN 10MG TABS         08/22/1999 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam     THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOL 05/29/1999 

DSP|||       << END OF Screen>> 

DSC|77|I| 

Máy trạm mong muốn nhận thêm dữ liệu. 2 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|IE||199811201405-0800||QBP^Q41^QBP_Q15|8890|P|2.8|||||||| 

QPD|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI^MR||19980101|19991231| 

RCP|I|8^LI| 

DSC|77|I| 

Máy chủ trả về dữ liệu tiếp theo và cho biết rõ đây là những dữ liệu cuối cùng 

trong trường dữ liệu QAK-4-Đếm số lần. 

                                              
2  Nếu Máy trạm chọn hoạt động hủy bỏ truy vấn tại điểm ngắt logic này, một bản tin hủy bỏ truy vấn sẽ được gửi đi. Bản tin truy vấn sẽ được 

trình bày như sau: 

MSH||||||||QCN^J01^QCN_J01|8956|P|2.8 

QUD… 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201407-0800||RDY^K15^RDY_K15|8898|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8890| 

QAK|Q001|OK|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|^7^^Y| 

QPD|Q41^DispenseHistory^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI^MR||19980101|19991231| 

DSP|||        GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT        DATE:09-17-99 

DSP|||        DISPENSE HISTORY REPORT                       PAGE  1 

DSP|||MRN          Patient Name     MEDICATION DISPENSED    DISP-DATE 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam    VERAPAMIL HCL 120 mg TAB   05/29/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam    VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG 04/21/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam    BACLOFEN 10MG TABS         04/22/1998 

DSP|||       << END OF REPORT>> 

Quá trình tương tác truy vấn/trả lời hoàn thành. 

5.6.3.4 Ví dụ về phân mảnh bản tin  

Các bản tin trả lời truy vấn, tương tự như các bản tin cập nhật tự động, có thể cần 

phải bắt buộc sự tiếp tục của một bản tin, hoặc ngay cả phân đoạn, thông qua nhiều bản 

tin vật lý. Việc này đã được mô tả chi tiết dưới dạng phân mảnh. Việc phân mảnh đã được 

thảo luận chi tiết trong Chương 2. Những khía cạnh liên quan đến cách thức áp dụng vào 

bản tin trả lời truy vấn được nhắc lại ở đây để thuận tiện cho độc giả. 

 

Máy trạm yêu cầu ảnh chụp X-Quang cuối cùng của bệnh nhân có mã số hồ sơ 

bệnh án là 555444222111. Truy vấn sau đây được gửi đi. 

MSH|^~\&|CIS||RAD||199910180900-0700||QBP^Q61^QBP_Q11|7777|P|2.7| 

QPD|Q61^Radiology Result^HL7nnnn|Q98|555444222111^^^^MR| 

RCP|I| 

Máy chủ trả về bản tin trả lời sau đây nhưng phân đoạn OBX chứa một ảnh 

DICOM làm tràn bộ nhớ đệm của nó. Phân đoạn được phân mảnh như sau: 
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MSH|^~\&|RAD||CIS||||RSP^K61^RSP_K61|5555|P|2.8| 

MSA|AA|7777| 

QAK|Q98|OK|Q61^Radiology Result^HL7nnnn| 

QPD|Q61^Radiology Result^HL7nnnn|Q98|555444222111^^^^MR| 

PID|||5554442221111^^^^MR| 

ORC 

OBR 

OBX||ED|13^^L||abcdefghij| 

ADD| 

DSC|99|F| 

Máy trạm trả về một bản tin xác nhận ACK khi nhận được bản tin trả lời. 

MSH|^~\&|CIS||RAD||||ACK^K61^ACK|7780|P|2.8| 

MSA|AA|5555| 

Máy chủ gửi bản tin trả lời tiếp theo sau đây. Lưu ý rằng phân đoạn ADD sẽ chứa 

dữ liệu còn lại từ phân đoạn phân mảnh. Bản tin trả lời tiếp tục như thường lệ. 

MSH|^~\&|RAD||CIS||||RSP^K61^RSP_K61|5560|P|2.7||99| 

ADD|klmnop| 

OBX| 

... 

Máy trạm trả về một bản tin ACK khi nhận được bản tin trả lời. 

MSH|^~\&|CIS||RAD||||ACK^K61|7782|P|2.8| 

MSA|AA|5560| 

5.6.4 Nhóm bản tin dưới dạng một bản tin trả lời truy vấn  

Bản tin truy vấn cũng có thể được sử dụng để truy vấn cho một nhóm theo phương 

thức sau: 

a) Sử dụng giá trị B của trường dữ liệu RCP-3-Phương thức trả lời để quy định 

cụ thể một nhóm trả lời. 

Lưu ý: Nếu sử dụng chế độ truy vấn theo phương thức cũ, giá trị BB hoặc BL của trường 

dữ liệu QRD-5-Loại trả lời trì hoãn có thể được sử dụng để quy định cụ thể một nhóm 

bản tin trả lời. Bản tin truy vấn sẽ được xác nhận với một bản tin xác nhận chung như 

trong ví dụ về Truy cập trì hoãn đã được trình bày ở trên. 

b) Hơn nữa, việc chèn vào tập tin nhóm truy vấn đã định nghĩa và phân đoạn 

RCP như sau: 

[FHS] (phân đoạn tiêu đề tập tin) 
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{  

  [BHS] (phân đoạn tiêu đề nhóm) 

  QPD Lưu ý phân đoạn định nghĩa Truy vấn: Nếu sử dụng 

chế độ truy vấn theo phương thức cũ, phân đoạn QRD 

và QRF có thể được sử dụng. 

  [RCP]  

  {  

    MSH (một hoặc nhiều bản tin HL7) 

    ....  

    ....  

    ....  

   }  

   [BTS] (phân đoạn kết thúc nhóm) 

}  

[FTS] (phân đoạn kết thúc tập tin) 

c) Bản tin xác nhận của một nhóm được mô tả trong Chương 2. 

d) Hồ sơ cấu hình Truy vấn sẽ quy định trong trường hợp hỗ trợ phương thức 

nhóm. 

5.6.5 Bản tin trả lời lỗi Truy vấn  

Một lỗi Truy vấn/Trả lời có thể xuất hiện ở 3 cấp độ: 

 Lỗi truyền thông (ngắt kết nối, hết thời gian chờ) 

 Bản tin định dạng sai (từ chối bản tin) 

 Truy vấn định dạng sai (lỗi ứng dụng) 

Nếu ứng dụng nhận truy vấn phát hiện một lỗi trong quá trình xử lý bản tin truy 

vấn, phương thức thích hợp của hệ thống trả lời là trả về giá trị điều kiện Lỗi Ứng dụng 

(AE) hoặc Từ chối Ứng dụng (AR) trong trường dữ liệu MSA-1-Mã xác nhận của bản tin 

trả lời truy vấn. Mô tả chi tiết về mã lỗi được đặt trong trường dữ liệu ERR-1-Mã và vị trí 

lỗi. Lưu ý rằng trường dữ liệu MSA-6-điều kiện lỗi được duy trì cho việc tương thích 

ngược với phiên bản trước đối với những ứng dụng không sử dụng phân đoạn ERR. Vì 

vậy, phương pháp này là phù hợp với những phương pháp đã được sử dụng ở nơi khác để 

báo cáo các lỗi trong các bản tin xác nhận, bất chấp loại bản tin đang được xác nhận. 

Ngoài ra, bởi vì đây là một bản tin trả lời truy vấn, điều quan trọng là nó chứa phân đoạn 

QAK để quy định cụ thể truy vấn mà sẽ xác định cụ thể trường hợp lỗi truy vấn. Điều này 

thực sự quan trọng trong trường hợp một bản tin trả lời truy vấn có thể mở rộng nhiều 

hơn một bản tin. 
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Nói tóm lại, việc sử dụng phân đoạn ERR để mô tả lỗi trong trường hợp bản tin 

thất bại bởi vì 

 Một bản tin định dạng lỗi 

 Một truy vấn lỗi – lỗi thẻ truy vấn, lỗi thông số 

 Phân đoạn ERR thay thế cho trường dữ liệu QAK-2-Trạng thái trả lời truy 

vấn 

 3 tình huống phổ biến có thể gặp phải trong bản tin trả lời lỗi truy vấn: 

Tình huống 1: Bản tin định dạng lỗi 

Bản tin truy vấn có định dạng lỗi. Công cụ phân tích và kiểm tra cú pháp không 

nhận biết được nội dung truy vấn hiện tại. Một số vấn đề về đóng gói bản tin, ví dụ, bản 

tin bị lỗi định dạng 

Bản tin trả lời là bản tin ACK từ chối chứa các phân đoạn MSH, MSA và ERR. 

Máy chủ tạo ra một bản tin ACK với giá trị AR trong trường dữ liệu MSA-1-Mã xác 

nhận. Phiên giao dịch bị chấm dứt. 

Tình huống 2: Truy vấn bị lỗi 

Bản tin truy vấn đã đến Máy chủ và hợp lệ, nhưng Máy chủ không thể xử lý truy 

vấn do một vài nguyên nhân, ví dụ, câu truy vấn bị lỗi.  

Bản tin trả lời cho biết một xác nhận từ chối và hiển thị lỗi trong phân đoạn ERR. 

Bản tin trả lời chứa các phân đoạn MSH, MSA, ERR, QAK và phân đoạn định nghĩa truy 

vấn nếu có. Máy chủ tạo ra bản tin xác nhận ACK với giá trị AE trong trường dữ liệu 

MSA-1-Mã xác nhận. Phần còn lại của bản tin không xuất hiện. 

Lưu ý rằng phân đoạn tiếp tục (DSC) không được gửi đi, nếu nó tồn tại, trường dữ 

liệu con trỏ tiếp tục (DSC-1-Con trỏ tiếp tục) có giá trị rỗng.   

Lưu ý: Việc sử dụng giá trị mã AE (lỗi ứng dụng) và AR (từ chối ứng dụng) trong trường 

dữ liệu QAK-2-Trạng thái trả lời truy vấn đã bị loại bỏ và được thay thế bằng phân đoạn 

ERR. 

Tình huống 3: Không tìm thấy dữ liệu 

Truy vấn được định dạng tốt, nhưng không có dữ liệu nào được trả về cho truy 

vấn. Đây không phải là điều kiện lỗi. Ví dụ này làm rõ giao thức được trình bày sau đây 
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Bản tin trả lời chứa các phân đoạn MSH, MSA, QAK và phân đoạn định nghĩa 

truy vấn. Phân đoạn QAK sẽ cho biết rõ “không tìm thấy bản ghi nào”. Phần còn lại của 

bản tin không xuất hiện, ví dụ, không có dòng hoặc phân đoạn trống nào được gửi đi. 

Lưu ý: Nếu ứng dụng trả lời xử lý thành công truy vấn, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ 

dữ liệu đủ tiêu chuẩn nào, đây không phải là điều kiện lỗi. Ứng dụng trả lời trả về giá trị 

Chấp nhận Ứng dụng (AA) trong phân đoạn MSA của bản tin trả lời truy vấn, nhưng 

không trả về bất kỳ phân đoạn dữ liệu nào (DSP, RDT, hoặc việc lặp lại của các hạng mục 

được đếm theo số lượng). Phân đoạn tiếp tục (DSC) không được gửi, nếu nó tồn tại, 

trường dữ liệu con trỏ tiếp tục (DSC-1-Con trỏ tiếp tục) có giá trị rỗng. Nếu phân đoạn 

QAK đang được sử dụng, trường dữ liệu QAK-2-Trạng thái trả lời truy vấn được đánh 

giá trị là NF (không tìm thấy dữ liệu, không có lỗi). 
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5.7 VIỆC CÔNG BỐ VÀ ĐĂNG KÝ  

Mục này phác thảo khung công việc/tiến trình của việc công bố và đăng ký 

5.7.1 Giới thiệu  

“Công bố và đăng ký” đề cập đến khả năng của một hệ thống, “hệ thống công bố”, 

cung cấp dòng dữ liệu có thể được gửi đến hệ thống nhận khi đăng ký. Theo một nghĩa 

nào đó, toàn bộ mô hình cập nhật tự động HL7 mà trong đó bên gửi chuyển một dòng các 

bản tin sang bên nhận, là một loại cơ chế công bố và đăng ký. Việc theo dõi các cập nhật 

tự động được thiết lập tại giao diện thời gian khi các nhà phân tích thống nhất ở cả hai 

phía về việc gửi một dòng dữ liệu. 

Mục này mô tả cơ chế mà hệ thống công bố định nghĩa một dòng dữ liệu, nhưng 

cũng phù hợp với tập con chọn lọc dòng bản tin dựa trên các ràng buộc dữ liệu truy vấn. 

Trong trường hợp thông thường, quyền của hệ thống đăng ký được quyết định tại thời 

điểm thiết lập kênh kết nối. Trong quá trình thực thi, hệ thống đăng ký kiểm soát các quy 

tắc dữ liệu để gửi các bản tin.  

Trong thời gian thực thi đăng ký đã tồn tại trong các phiên bản HL7 trước đây, 

nhưng ít được chú ý đến. Các truy vấn ở chế độ cơ bản có thể định nghĩa một khoảng thời 

gian mở trong trường dữ liệu QRF-9-Hạn định số lượng/thời gian. Những ngữ nghĩa 

không được giải thích của trường dữ liệu này đã được diễn giải là: Nếu trường dữ liệu 

QRF-9 quy định cụ thể thời gian kết thúc ở tương lai, thì hệ thống nguồn sẽ giữ các kết 

quả được gửi đi bằng việc sử dụng giao thức tiếp tục truy vấn. 

Mục này mô tả chi tiết cơ chế, và ràng buộc rõ ràng hơn bộ lọc chọn lọc trong toàn 

bộ phương tiện truy vấn 

5.7.2 Chi tiết 

Việc đăng ký là một giao thức/tiến trình cho phép một hệ thống yêu cầu dữ liệu 

tiềm năng được gửi đi trong khoảng thời gian cụ thể, hoặc trong khoảng thời gian mở-

đóng cho đến khi có thông báo mới. Nó cho phép một dòng bản tin được lọc lựa chọn bởi 

cơ chế truy vấn. Các bản tin cụ thể đã được định nghĩa cho việc đăng ký và hủy bỏ đăng 

ký. 

Hệ thống công bố là một hệ thống sở hữu và truyền đưa các dòng dữ liệu. Hệ 

thống công bố có thể là một hệ thống điều phối hoặc trung gian, chẳng hạn như một 

“Interface Engine”. Hệ thống công bố không nhất thiết phải là hệ thống thu thập dữ liệu, 

nhưng nó là hệ thống sẵn sàng truyền đưa dữ liệu. 
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Với một hệ thống công bố truyền thống “các đăng ký cập nhật tự động” gửi đi 

toàn bộ dòng dữ liệu đến hệ thống nhận. Một hệ thống công bố truyền đưa dữ liệu chưa 

được lọc (làm sạch) theo cách thông thường. Tuy nhiên, hệ thống công bố có thể chấp 

nhận bộ lọc chọn lọc dòng dữ liệu trong các thông số đã được các nhà phân tích định 

nghĩa. Đối với mỗi dòng có thể lọc, hệ thống công bố định nghĩa Hồ sơ cấu hình Truy 

vấn liệt kê tất cả các giá trị dữ liệu mà có thể được sử dụng trong biểu thức lọc, và định 

nghĩa mẫu phân đoạn cho các bản tin đã được lựa chọn. 

Nếu đã được hỗ trợ (thiết lập) trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn, một đăng ký có thể 

được hiệu chỉnh vào ngày sau đó. Nếu việc hiệu chỉnh được cho phép, Máy chủ chịu 

trách nhiệm việc duy trì danh sách bộ lọc. Trong trường hợp thông thường, nếu Máy trạm 

chịu trách nhiệm duy trì các bộ lọc, việc hiệu chỉnh là không được phép và sẽ không là 

một phần của Hồ sơ cấu hình Truy vấn. 

5.7.3 Các ví dụ 

Hệ thống quản lý xét nghiệm thông thường gửi đi tất cả các báo cáo đến hệ thống 

lưu trữ trung tâm. Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các khoa/phòng, Khoa cận lâm sàng 

quyết định cung cấp một dòng lọc dữ liệu bổ sung thêm vào dòng đầy đủ đang được gửi 

đi lưu trữ. 

Khoa cận lâm sàng quyết định rằng nó sẽ cho phép hệ thống nhận lựa chọn dựa 

trên mã hồ sơ bệnh án (MRN) của bệnh nhân, dựa trên loại nghiên cứu (OBR-4), và dựa 

vào bên cung cấp chỉ định (OBR-16). Nó đặt tên dòng dữ liệu lọc này “ORU-Đăng ký” 

và lưu vào tài liệu đặc tả kỹ thuật hợp chuẩn. 

Tại thời điểm thiết lập kênh kết nối, sự cho phép được đưa ra cho bốn hệ thống,  

CommunityNorth, CommunitySouth, CommunityEast và CommunityWest để nhận dòng 

dữ liệu lọc này. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn đối với dòng dữ liệu lọc công bố này có thể là: 

5.7.3.1 Ví dụ về Hồ sơ cấu hình công bố và đăng ký 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID Công bố(ID Truy vấn=Z83): Z83 

Loại: Công bố 

Tên công bố: Đăng ký ORU  

Sự kiện kích hoạt  (= MSH-9): QSB^Z83^QSB_Q16 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt trả lời (= MSH-9): ORU^R01^ORU_R01 
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ID Công bố(ID Truy vấn=Z83): Z83 

Các đặc điểm bản tin truy vấn: Trả về các báo cáo kết quả xét nghiệm cho 

bệnh nhân như là đã ràng buộc trong các 

thông số đầu vào 

Mục tiêu: Gửi các kết quả xét nghiệm, lọc hoặc 

không lọc, như đã quy định trong các 

thông số đầu vào 

Các đặc điểm bản tin trả lời: Một bản tin trả lời truy vấn tiêu chuẩn 

không được nhận từ phía máy chủ. Thay 

vào đó, các bản tin ORU được trả về tương 

ứng với các ràng buộc đã được thể hiện 

trong các thông số đầu vào. 

Các thông số đầu vào quan hệ chặt chẽ với 

nhau khi dữ liệu chọn lọc được trả về. Đó 

là, tất cả các thông số đầu vào được quy 

định cụ thể SẼ được đáp ứng để cho báo 

cáo kết quả được gửi đi. 

Dựa trên mẫu phân đoạn: R01 

 

QSB^Z83^QSB_Q16: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QSB  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Tham khảo định nghĩa của Cấu trúc bản tin ORU^R01 trong chương 7, mục 7.3.1, 

ORU – Bản tin quan sát không mong muốn (sự kiện R01). 
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QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z

83) 

Tên cột Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

Sắ

p 

xế

p 

Đ

ộ 

d

ài 

Loại 

dữ 

liệu 

Tù

y 

chọ

n 

L

ặ

p 

l

ạ

i 

Toá

n 

tử 

ph

ù 

hợ

p 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R      Tên 

bản tin 

Truy 

vấn 

2 QueryTag   32 ST R      Thẻ 

truy 

vấn 

3 MRN    CX O Y   PID.3   

4 ActionCode    ID O   0323    

5 PatientLocation    PL O Y   PV1.3   

6 HospitalService    CWE O Y   PV1.10   

7 SRVC    CWE O Y   OBR.4   

8 PVDR    CN O Y   OBR.16   

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z83) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z83^ORU Subscription^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất đối với mỗi bản tin truy vấn. 

MRN  CX Một hoặc nhiều mã định danh bệnh nhân có thể 

được gửi đi. Khi một danh sách được cung cấp, các 

kết quả sẽ được gửi đi nếu bất kỳ thông số nào 

giống với bất kỳ ID đã biết cho một bệnh nhân. 

Việc gửi không có giá trị phù hợp tất cả bệnh nhân. 

ActionCode  ID Nếu hệ thống đăng ký đang được hiệu chỉnh, hoạt 

động mong muốn, ví dụ, Trường dữ liệu này chứa 

giá trị Thêm hoặc Xóa bỏ. 

PatientLocation  PL Khi một danh sách được cung cấp, các kết quả sẽ 

được gửi nếu bất kỳ thông số nào phù hợp với 

trường dữ liệu PV1-3 đối với bất kỳ kết quả nào. 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z83) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

Việc gửi không có giá trị phù hợp với tất cả kết quả.  

HospitalService  CWE Khi một danh sách được cung cấp, các kết quả sẽ 

được gửi nếu bất kỳ thông số nào phù hợp với 

trường dữ liệu PV1-10 đối với bất kỳ kết quả nào. 

Việc gửi không có giá trị phù hợp với tất cả kết quả. 

SRVC  CWE Khi một danh sách được cung cấp, các kết quả sẽ 

được gửi nếu bất kỳ thông số nào phù hợp với 

trường dữ liệu OBR-4 đối với bất kỳ kết quả nào. 

Việc gửi không có giá trị phù hợp với tất cả kết quả. 

PVDR  CN Khi một danh sách được cung cấp, các kết quả sẽ 

được gửi nếu bất kỳ thông số nào phù hợp với 

trường dữ liệu OBR-16 đối với bất kỳ kết quả nào. 

Việc gửi không có giá trị phù hợp với tất cả kết quả. 

RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z99) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định 

bởi thành phần sau đây) sẽ được 

trả về trong mỗi lần tăng của bản 

tin trả lời. Nếu không có giá trị 

nào được đưa ra, toàn bộ bản tin 

trả lời sẽ được trả về trong một 

lần tăng đơn lẻ. 

  Units  CWE CH-Các đặc điểm, LI-Các dòng, 

PG-Trang, hoặc RD-Bản ghi. 

Giá trị mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R-Thời gian thực hoặc B-Nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z99) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

7 Segment group 

inclusion 

 256 ID Chứa nhóm phân đoạn nào. Nếu 

trường dữ liệu này không có giá 

trị (rỗng), tất cả các nhóm phân 

đoạn sẽ được bao gồm. 

5.7.4 Thiết lập một đăng ký  

Thiết lập đăng ký để xem các kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân, một đăng ký 

được ủy quyền (ví dụ, CommunityWest) sẽ gửi một bản tin truy vấn với mã sự kiện Q99: 

MSH|^~\&|CPR|COMWEST|PS^LAB||||QSB^Q99^QSB_Q16|8888|P|2.8| 

QPD|Q99^ORU_Subscription^HL7nnnn|Q0044|1234^^^MPI^MR~4567^^^MPI^MR| 

RCP||||||N| 

Khi các kết quả được tạo ra bởi khoa xét nghiệm, tất cả chúng đã được gửi đến hệ 

thống lưu trữ. Hơn nữa, Khoa xét nghiệm có một danh sách của tất cả các yêu cầu đăng 

ký (chẳng hạn như bản tin, ở trên). Đối với mỗi bản tin, nó kiểm tra các bộ lọc truy vấn 

kết hợp với đăng ký đối với các bản tin đang được xem xét. Nếu bản tin phù hợp với truy 

vấn, nó sẽ được gửi đến hệ thống nhận. 

Ví dụ, kết quả phù hợp với bệnh nhân 4567 sẽ được trình bày trong bản tin: 

MSH|^~\&|PS^LAB||CPR|COMWEST||||ORU^R01^ORU_R01|4409|P|2.8| 

PID|||4567^^^MPI^MR|.... 

OBR|.... 

OBX|... 

Lưu ý: Bản tin kết quả là loại bản tin ORU^R01^ORU_R01 (như đã được quy định bởi 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn) 

5.7.5 Hủy bỏ một đăng ký  

Hủy bỏ một đăng ký tương tự như hủy bỏ một truy vấn. Tham khảo mục 5.4.6 và 

0. 

Mẫu sẽ được trình bày giống như sau: 
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MSH|^~\&|||||||QSX^Jnn^QSX_J01| 

QID... 

Để hủy bỏ đăng ký đã được trích dẫn từ các mục trước, CommunityWest sẽ gửi 

một bản tin hủy bỏ với mã sự kiện J99: 

MSH|^~\&|CPR|COMWEST|PS^LAB||||QSX^J99^QSX_J01| 

QID|Q0044|Q99^ORU_Subscription^HL70003| 

5.8 NHỮNG CÂN NHẮC THỰC HIỆN TRUY VẤN  

Những vấn đề xảy ra khi triển khai được thảo luận trong mục 5.2 

5.9 CÁC VÍ DỤ BẢN TIN TRUY VẤN/TRẢ LỜI  

5.9.1 Bản tin truy vấn theo thông số (QBP) / Bản tin trả lời theo mẫu phân đoạn 

(RSP)  

5.9.1.1 Đề xuất ví dụ về lịch sử cấp phát thuốc và Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Bảng sau đây mô tả cấu trúc của bản tin Thông tin cấp phát thuốc (RDR), truy vấn 

theo chế độ cơ bản đã được định nghĩa trong Chương 4. 

RDR^RDR^RDR_RDR: Thông tin cấp phát Dược/Điều trị  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[{ERR}] Lỗi  2.15.5 

[SFT] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

{  --- bắt đầu DEFINITION   

   QRD Định nghĩa Truy vấn   

  [QRF] Bộ lọc truy vấn   

  [ --- bắt đầu PATIENT   

    PID Định danh bệnh nhân   

    {[NTE]} Nhữ Lưu ý và Ý kiến (đối với PID)  2.15.10 

  ] --- kết thúc PATIENT   

  {  --- bắt đầu ORDER   

    ORC Chỉ định chung   

    [{ --- bắt đầu TIMING   

      TQ1 Thời gian/Khối lượng  4.5.4 

      [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

    }] --- kết thúc TIMING   

    [ --- bắt đầu ENCODING  4.5.1 

     RXE Chỉ định mã hóa Dược/Điều trị  4.14.4 

     [{ --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

       TQ1 Thời gian/khối lượng  4.5.4 

       [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

     }] --- kết thúc TIMING_ENCODED   

       {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình Điều trị  4.14.2 

      {[RXC]} Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

    ] --- kết thúc ENCODING   

    { --- bắt đầu DISPENSE   

     RXD Cấp phát Dược/Điều trị  4.14.5 

       {RXR} Dường dùng Dược/Lộ trình điều trị  4.14.2 

      [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

    } --- kết thúc DISPENSE   

  } --- kết thúc ORDER   

} --- kết thúc DEFINITION   

[DSC] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Chức năng được phục vụ bởi truy vấn có thể được định nghĩa rõ ràng hơn trong 

chức năng truy vấn mới. Trong bản tin RDR, ý nghĩa đầy đủ của các thành phần bộ lọc 

trong phân đoạn QRD và QRF có thể phân định bằng cách suy luận. Ngược lại, các thông 

số cần thiết có thể được định nghĩa rõ ràng trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn cho bản tin 

Truy vấn Lịch sử cấp phát mới, như trình bày trong ví dụ sau đây 

Ví dụ: Người dùng mong muốn biết tất cả các thuốc đã được cấp phát cho bệnh 

nhân có mã hồ sơ bệnh án là "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 

đến ngày 31/05/1999. Bản tin QBP được tạo ra như sau: 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Z81^QBP_Q11|ACK9901|P|2.8|||||||| 

QPD|Z81^Dispense History^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về 

bệnh nhân Adam Everyman và bao gồm 04 đơn thuốc cấp phát đã được chỉ định trong 

khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 đến ngày 31/05/1999 và trả về bản tin RSP sau đây: 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen hosp|PCR||199811201400-0800||RSP^Z82^RSP_Z82|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|ACK9901| 

QAK|Q001|OK|Z81^Dispense History^HL7nnnn|4| 

QPD|Z81^Dispense History^HL7nnnn|Q001|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

PID|||555444222111^^^MPI^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2101 Webster # 

106^^Oakland^CA^94612||^^^^^510^6271111|^^^^^510^6277654|||||343132266|||N||||||||| 

ORC|RE||89968665||||||199805121345-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^BID^^19980529|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC 

|120||mgm|||||||||||||||||||||||||| 

RXD|1|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC |199805291115-

0700|100|||1331665|3||||||||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||89968665||||||199805291030-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^^D100^^20020731^^^TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN 

SR|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC |100||180MG|TABLET 

SA|||G|||0|BC3126631^CHU^Y^L||213220929|0|0|19980821||| 

RXD|1|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC 

|19980821|100|||213220929|0|TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN SR|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134037||||||199809221330-

0700|||8877^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^555^555-

5001||||||RXD|1|00172409660^BACLOFEN 10MG TABS^NDC|199809221415-

0700|10|||235134037|5|AS DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134030||||||199810121030-

0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^555^555-5001|||||| 

RXD|1|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-

0700|10|||235134030|5|AS DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO 

5.9.1.1.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn lịch sử cấp phát thuốc kết hợp 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn(ID Truy 

vấn=Z81): 

Z81 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Lịch sử cấp phát thuốc 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= MSH-9): QBP^Z81^QBP_Q11 

Chế độ truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= MSH-9): RSP^Z82^RSP_Z82 

Đặc điểm Truy vấn: Có thể quy định cụ thể bệnh nhân, thuốc, 
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ID phát biểu truy vấn(ID Truy 

vấn=Z81): 

Z81 

khoảng thời gian từ ngày đến ngày, và 

phương thức trả lời được sắp xếp 

Trả lời: Thu thập thông tin lịch sử cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân từ máy chủ 

Đặc điểm Trả lời: Sắp xếp theo thuốc đã cấp phát trừ khi có 

những quy định khác trong SortControl 

(điều khiển sắp xếp) 

Dựa vào mẫu Phân đoạn: RDS_O01 

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z81^QPB_Q11 có thể được mô tả tại mục 5.4.1.Sử dụng 

cấu trúc bản tin QBP^Q11^QPB_Q11 

RSP^Z82^RSP_Z82: Cấu trúc ngữ pháp bản tin Trả lời: Bản tin cấp phát Dược  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

{ --- Bắt đầu QUERY_RESPONSE   

 [ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3.4.2 

    [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3.4.9 

    [{NTE}] Lưu ý và ý kiến (đối với PID)  2.15.10 

    [ --- Bắt đầu VISIT   

     {AL1} Thông tin dị ứng  3.4.6 

     PV1 Bệnh nhân đến  3.4.3 

     [PV2] Bệnh nhân đến – Thông tin bổ sung  3.4.4 

    ] --- kết thúc VISIT   

 ] --- kết thúc PATIENT   

 { --- bắt đầu COMMON_ORDER   

  ORC Chỉ định chung   

  [{ --- bắt đầu TIMING   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

    TQ1 Thời gian/khối lượng  4.5.4 

    [{TQ2}] Thời gian/khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

  }] --- kết thúc TIMING   

  [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

  RXO Chỉ định Dược/Điều trị   

    [{NTE}] Lưu ý và ý kiến (đối với RXO)  2.15.10 

    {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình điều trị   

    [ --- bắt đầu TREATMENT   

      {RXC} Thành phần Dược/Điều trị   

        [{NTE}] Lưu ý và ý kiến (đối với  RXC)  2.15.10 

     ] --- kết thúc TREATMENT   

  ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu ENCODED_ORDER   

  RXE Chỉ định mã hóa Dược/Điều trị   

   [{ --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

     TQ1 Thời gian/khối lượng  4.5.4 

     [{TQ2}] Thời gian/khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

   }] --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình điều trị   

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị   

  ] --- kết thúc ENCODED_ORDER   

  RXD Cấp phát Dược/điều trị   

   {RXR} Đường dùng Dược/điều trị   

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị   

  { --- bắt đầu OBSERVATION   

    [OBX] Các kết quả   

    [{NTE}] Lưu ý và ý kiến (đối với OBX)  2.15.10 

   } --- kết thúc OBSERVATION   

 } --- kết thúc COMMON_ORDER   

} --- kết thúc QUERY_RESPONSE   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z8

1) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

T

ù

y 

c

h

ọ

n 

Lặ

p 

lại 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier 

List 

 MedicationDis

pensed 

S Y 100 CWE O  =  RXD.2  RXD-2: 

Dispense/

Give Code 

 DispenseDate.

LL 

S Y 24 DTM O  > 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

 DispenseDate.

UL 

S Y 24 DTM O  < 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z81) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z81^Dispense History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu 

định danh duy nhất dữ liệu nhập đầu vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng 

trong việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất 

trong sự kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ 

thống mã hóa. (Bảng PATIENT_MASTER chứa 

ràng buộc nhằm ngăn cản nhiều bệnh nhân được 

định danh theo cùng sự kết hợp của các giá trị 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z81) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

trong trường dữ liệu.) Bảng dữ liệu đầu vào 

PATIENT_MASTER sẽ được tìm kiếm cùng với 

bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để 

thu thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều 

kiện truy vấn. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

   Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định, chỉ 1 

mẫu phân đoạn sẽ được trả về 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

DispenseDate.LL  DTM Đây là giá trị sớm nhất được trả về đối với thông 

tin Ngày/Thời gian cấp phát. Nếu trường dữ liệu 

này không có giá trị, tất cả giá trị cho trường dữ 

liệu này được xem xét là phù hợp 

DispenseDate.UL  DTM Đây là trường dữ liệu sau cùng được trả về cho 

thông tin Ngày/Thời gian cấp phát. Nếu trường 

dữ liệu này không có giá trị, tất cả giá trị cho 

trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

5.9.1.2 Các ví dụ về thông tin Dược tổng hợp và Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Người dùng mong muốn biết được tất cả thuốc đã được cấp phát cho bệnh nhân có 

mã số hồ sơ bệnh án "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 đến 

ngày 31/05/1999. Bản tin QBP được tạo ra như sau:  
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MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Z85^QBP_Q11|8332|P|2.8|||||||| 

QPD|Z85^Pharmacy Information Comprehensive^HL7nnnn|Q002|555444222111^^^MPI^MR 

||||19980531|19990531||RXO~RXG~RXA| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 04 toa thuốc đã được cấp và một bảng kết quả xét nghiệm 

chất điện giải trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 đến ngày 31/05/1999 và trả về 

bản tin RSP như sau: 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen hosp|PCR||199811201400-0800||RSP^Z86^RSP_Z86|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8332| 

QAK|Q002|OK|Z85^Pharmacy Information Comprehensive^HL70003|4| 

QPD|Z85^Pharmacy Information Comprehensive^HL7nnnn|Q002|555444222111^^^MPI^MR 

||||19980531|19990531||RXO~RXG~RXA| 

PID|||555444222111^^^MPI^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2101 Webster # 

106^^Oakland^CA^94612||^^^^^510^6271111|^^^^^510^6277654|||||343132266|||N||||||||| 

ORC|RE||89968665||||||199805121345-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^BID^^19980529|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC 

|120||mgm|||||||||||||||||||||||||| 

RXD|1|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC |199805291115-

0700|100|||1331665|3||||||||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||89968665||||||199805291030-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^^D100^^20020731^^^TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN 

SR|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC |100||180MG|TABLET 

SA|||G|||0|BC3126631^CHU^Y^L||213220929|0|0|19980821||| 

RXD|1|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC 

|19980821|100|||213220929|0|TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN SR|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134037||||||199809221330-

0700|||8877^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^555^5555001||||||RXD|1|00172409660^B

ACLOFEN 10MG TABS^NDC|199809221415-0700|10|||199810310600-0700|5|AS 

DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134030||||||199810121030-

0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^555^5555001|||||| 

RXD|1|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-

0700|10|||235134030|5|AS DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO 

OBX|1|ST|2951-2^SODIUM^LN||150|mmol/l|136-148|H||A|F|19850301||199811180700-0800  

OBX|2|ST|2823-3^POTASSIUM^LN||4.5|mmol/l|3.5-5|N||N|F|19850301||199811180700-0800 

OBX|3|ST|2075-0^CHLORIDE^LN||102|mmol/l|94-105|N||N|F|19850301||199811180700-0800  

OBX|4|ST|2028-9^CARBON DIOXIDE^LN||27|mmol/l|24-31|N||N|F|19850301||199811180700-0800 

... 

Lưu ý việc sử dụng trường dữ liệu OBX-14-Ngày/Thời gian của quan sát cho thời 

gian các quan sát cận lâm sàng. 
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5.9.1.2.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn thông tin Dược tổng hợp 

Bảng mô tả sau đây là một cách tiếp cận thử nghiệm để thành lập một bản tin trả 

lời theo mẫu phân đoạn cho cấu trúc truy vấn chung. Nó chứa tất cả các phân đoạn thông 

tin Dược có thể có trong bản tin trả lời. Nó khác với các truy vấn mẫu phân đoạn đã được 

định nghĩa trước đây mà trong đó nó lược bỏ nhiều vấn đề liên quan đến bản tin tiêu 

chuẩn HL7 mặc dù cây phân cấp logic có thể đã được xác định. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID Truy 

vấn=Z85): 

Z85 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Thông tin Dược tổng hợp 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z85^QBP_Q11 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RSP^Z86^RSP_Z86 

Đặc điểm Truy vấn: Có thể quy định bệnh nhân, thuốc, khoảng thời 

gian từ ngày đến ngày, phương thức trả lời 

được sắp xếp, và những nhóm phân đoạn nào 

sẽ được trả về. 

Mục tiêu: Để thu thập thông tin lịch sử Dược của bệnh 

nhân từ máy chủ 

Đặc điểm trả lời: Sắp xếp theo Thuốc đã cấp phát trừ khi có quy 

định khác trong SortControl (điều khiển sắp 

xếp) 

Dựa vào mẫu phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z85^QPB_Q11 được mô tả tại mục 5.4.1. Sử dụng cấu trúc 

bản tin QBP^Q11^QPB_Q11 

RSP^Z86^RSP_Z86: Cấu trúc ngữ pháp bản tin Trả lời: Thông tin Dược tổng hợp 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm   2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

{ --- bắt đầu QUERY_RESPONSE   

 [ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3.4.2 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3.4.9 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với PID)  2.15.10 

    [{AL1}] Thông tin dị ứng  3.4.6 

 ] --- kết thúc PATIENT   

 { --- bắt đầu COMMON_ORDER   

  ORC Chỉ định chung  4.5.3 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

    TQ1 Thời gian/Khối lượng  4.5.4 

    [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

  }] --- kết thúc TIMING   

  [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

  RXO Chỉ định Dược/Điều trị  4.14.1 

   {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu ENCODED ORDER   

  RXE Chỉ định mã hóa Dược/Điều trị  4.14.4 

   [{ --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

     TQ1 Thời gian/Khối lượng  4.5.4 

     [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

   }] --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   {RXR} Dường dùng Dược/Lộ trình điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc ENCODED ORDER   

  [ --- bắt đầu DISPENSE   

  RXD Dược/Điều trị phân phát  4.14.5 

   {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình Điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc DISPENSE   

  [ --- bắt đầu GIVE   

  RXG Dược/Điều trị đưa ra  4.14.6 

   {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình điều trị  4.14.2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc GIVE   

  [ --- bắt đầu ADMINISTRATION   

  RXA Quản lý Dược/Điều trị  4.14.7 

   {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc ADMINISTRATION   

  { --- bắt đầu OBSERVATION   

    [OBX] Các kết quả  7.4.2 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với OBX)  2.15.10 

   } --- kết thúc OBSERVATION   

 } --- kết thúc COMMON_ORDER   

} --- kết thúc QUERY_RESPONSE   

[DSC] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z85) 

Tên Từ 

khóa

/ Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

To

án 

tử 

ph

ù 

hợ

p 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier 

List 

4 OrderControlC

ode 

S  2 ID  Y  0119 ORC.1  ORC-1: 

Order 

Control 

5 OrderingProvi

der 

S  12

0 

XCN     ORC.1

2 

 ORC-12: 

Ordering 

Provider 
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Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z85) 

Tên Từ 

khóa

/ Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

To

án 

tử 

ph

ù 

hợ

p 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

6 MedicationDis

pensed 

S Y 10

0 

CWE O  =  RXD.2  RXD-2: 

Dispense/G

ive Code 

7 DispenseDate.

LL 

S Y 24 DTM O  > 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

8 DispenseDate.

UL 

S Y 24 DTM O  < 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z85) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z85^Pharmacy Information 

Comprehensive^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn. 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu 

định danh duy nhất dữ liệu nhập vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng 

trong việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất 

trong sự kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ 

thống mã hóa. (Bảng PATIENT_MASTER chứa 

ràng buộc nhằm ngăn cản nhiều bệnh nhân được 

định danh theo cùng sự kết hợp của các giá trị 

trong trường dữ liệu.) Bảng dữ liệu đầu vào 

PATIENT_MASTER sẽ được tìm kiếm cùng với 

bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để 

thu thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều 

kiện truy vấn. 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z85) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

   Nếu một trường dữ liệu PID.3 được quy định, thì 

chỉ một phân đoạn sẽ được trả về 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

 Identifier 

type code 

IS Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

OrderControlCode  ID Nếu trường dữ liệu này, ORC.1, không có giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

OrderingProvider  XCN Nếu trường dữ liệu này, ORC.12, không có giá 

trị, tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate.LL  DTM Đây là giá trị sớm nhất được trả về đối với thông 

tin Ngày/Thời gian cấp phát. Nếu trường dữ liệu 

này không có giá trị, tất cả giá trị cho trường dữ 

liệu này được xem xét là phù hợp 

DispenseDate.UL  DTM Đây là trường dữ liệu sau cùng được trả về cho 

thông tin Ngày/Thời gian cấp phát. Nếu trường 

dữ liệu này không có giá trị, tất cả giá trị cho 

trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 
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RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu điều khiển Trả lời 

Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy vấn=Z85) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập 

tức (I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng đơn vị (đã được 

quy định bởi thành phần sau 

đây) sẽ được trả về trong mỗi 

lần tăng của bản tin trả lời. 

Nếu không có giá trị nào 

được đưa ra, toàn bộ trả lời 

sẽ được trả về trong một lần 

tăng đơn. 

  Units  CWE CH – đặc điểm, LI - dòng, 

PG - trang, hoặc RD – bản 

ghi. Giá trị mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R –thời gian thực hoặc B - 

nhóm. Giá trị mặc định là R. 

7 Phân đoạn group 

inclusion 

 256 ID Bao gồm những nhóm phân 

đoạn nào. Nếu trường dữ liệu 

này không có giá trị, tất cả 

các nhóm phân đoạn sẽ được 

gửi kèm theo 

5.9.2 Các ví dụ Truy vấn sử dụng biến thể QSC/Trả lời theo mẫu phân đoạn  

5.9.2.1 Ví dụ thông tin phân phối thuốc và Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

Ví dụ sau đây thể hiện các kết quả giống nhau, như đã trình bày trong ví dụ tại 

mục 5.9.1.1, có thể đạt được bằng cách sử dụng biến thể QSC. Sự khác nhau là phương 

thức sử dụng các thông số đầu vào. 

Người dùng mong muốn biết được tất cả thuốc đã được cấp phát cho bệnh nhân có 

mã số hồ sơ bệnh án "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 đến 

ngày 31/05/1999. Bản tin sau đây được tạo ra: 
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MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201300-0800||QBP^Z87^QBP_Q11|8698|P|2.8|||||||| 

QPD|Z87^Dispense Information^HL7nnnn|Q001|@PID.3^EQ^55544422211^AND|@ORC.1^EQ^RE^ 

AND|@RXD.3^GE^199805310000-0800^AND|@RXD.3^LE^199905310000-0800 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 4 toa thuốc đã được cấp trong khoảng thời gian từ ngày 

31/05/1998 đến ngày 31/05/1999 và trả về bản tin RSP như sau: 

MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201300-0800||RSP^Z88^RSP_Z88|8857|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8698| 

QAK|Q001|OK|Z87^Dispense Information^HL7nnnn|4 

QPD|Z87^Dispense Information^HL7nnnn|Q001|@PID.3^EQ^55544422211^AND~ORC.1^EQ^RE^ 

AND~@RXD.3^GE^199805310000-0800^AND~@RXD.3^LE^199905310000-0800 

PID|||555444222111^^^MPI^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2101 Webster # 

106^^Oakland^CA^94612||^^^^^510^6271111|^^^^^510^6277654|||||343132266|||N||||||||| 

ORC|RE||89968665||||||199905121345-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^BID^^19990529|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC 

|120||mgm|||||||||||||||||||||||||| 

RXD|1|00378112001^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC|199905291115-

0700|100|||1331665|3||||||||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||89968665||||||199905291030-0700|||77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD||^^^^^510^ 

2673600|||||| 

RXE|1^^D100^^20020731^^^TAKE 1 TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN 

SR|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC|100||180MG|TABLET 

SA|||G|||0|BC3126631^CHU^Y^L||213220929|0|0|19990821||| 

RXD|1|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC|19990821|100|||213220929|0|TAKE 1 

TABLET DAILY --GENERIC FOR CALAN SR|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134037||||||199809221330-0700|||88^Seven^Henry^^^DR^MD||^^^^^510^ 2673900|||||| 

RXD|1|00172409660^BACLOFEN 10MG TABS^NDC|199809221415-0700|10|||235134037|5|AS 

DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134030||||||199810121030-0700|||99^Assigned^Amanda^^^DR^MD||^^^^^510^ 2673700|||||| 

RXD|1|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-

0700|10|||235134030|5|AS DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO 

5.9.2.1.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn kết hợp thông tin cấp phát Dược 

Lưu ý rằng Hồ sơ cấu hình Truy vấn sau đầy chứa nhiều thông số đầu vào. Người 

dùng được phép thêm vào nhiều thông số theo mong muốn. 
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Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn (ID 

Truy vấn=Z87): 

Z87 

Loại: Truy vấn 

Tên truy vấn: Thông tin cấp phát 

Sự kiện kích hoạt Truy 

vấn (= MSH-9): 

QBP^Z87^QBP_Q11 

Chế độ truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời 

(= MSH-9): 

RSP^Z88^RSP_Z88 

Đặc điểm truy vấn: Lựa chọn các tiêu chí từ Bảng Ảo. Có thể 

quy định cụ thể bệnh nhân, thuốc, và khoảng 

thời gian. 

Mục tiêu: Thu thập thông tin lịch sử cấp phát Dược từ 

máy chủ 

Đặc điểm Trả lời: Sắp xếp thuốc cấp phát trừ khi có quy định 

khác trong SortControl (điều khiển sắp 

xếp) 

Dựa theo mẫu phân 

đoạn: 

RDS_O01 

 

QBP^Z87^QBP_Q11: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBS  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu QBP   

[...] Các phân đoạn tùy chọn cho truy vấn theo mẫu   

] --- kết thúc QBP   

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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RSP^Z88^RSP_Z88: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Thông tin Dược tổng hợp  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số truy vấn  5.5.4 

RCP Thông số điều khiển trả lời  5.5.6 

{ --- bắt đầu QUERY_RESPONSE   

 [ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3.4.2 

    [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3.4.10 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với PID)  2.15.10 

    [ --- bắt đầu ALLERGY   

    {AL1} Thông tin dị ứng  3.4.5 

     [ --- bắt đầu VISIT   

      PV1 Bệnh nhân đến thăm khám  3.4.3 

     [PV2] Bệnh nhân đến thăm khám – Thông tin bổ sung  3.4.4 

     ] --- kết thúc VISIT   

    ] --- kết thúc ALLERGY   

 ] --- kết thúc PATIENT   

 { --- bắt đầu COMMON_ORDER   

  ORC Chỉ định chung  4.5.1 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

    TQ1 Thời gian/Khối lượng  4.5.4 

    [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

  }] --- kết thúc TIMING   

  [ --- bắt đầu ORDER_DETAIL   

  RXO Chỉ định Dược/Điều trị  4.8.2 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với RXO)  2.15.10 

    {RXR} Đường dùng Dược/Lộ trình Điều trị  4.14.2 

    [ --- bắt đầu COMPONENT   

      {RXC} Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

        [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với RXC)  2.15.10 

     ] --- kết thúc COMPONENT   

  ] --- kết thúc ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu ORDER_ENCODED   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

  RXE Chỉ định mã hóa Dược/Điều trị  4.8.7 

   [{ --- bắt đầu TIMING_ENCODED   

     TQ1 Thời gian/khối lượng  4.5.4 

     [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

   }] --- kết thúc TIMING_ENCODED   

   {RXR} Đường dùng Dượng/Lộ trình điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  ] --- kết thúc ORDER_ENCODED   

  RXD Cấp phát Dược/Điều trị  4.8.10 

   {RXR} Đường dùng Dược/Điều trị  4.14.2 

   [{RXC}] Thành phần Dược/Điều trị  4.14.3 

  { --- bắt đầu OBSERVATION   

    [OBX] Các kết quả  7.4.2 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với OBX)  2.15.10 

   } --- kết thúc OBSERVATION   

 } --- kết thúc COMMON_ORDER   

} --- kết thúc QUERY_RESPONSE   

DSC Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z87

) 

Tên Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

Sắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên trường 

dữ liệu 

Phân đoạn 

Mã 

định 

dan

h 

dịch  

vụ 

Tên 

thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CW

E 

R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 SelectionCriter

ia 

  255 ST R Y      

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z87) 

Tên 

thành 

phần 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z87^Dispense 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z87) 

Tên 

thành 

phần 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

Information^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn. 

SelectionCriteria  ST Toán tử của một biểu thức truy vấn được lấy từ cột 

‘Tên cột’ trong ‘Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo’ 

được đưa ra dưới đây. 

Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy vấn=Z87) 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ùy 

ch

ọn 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier 

List 

PatientName   48 XPN     PID.5  PID-5 

Patient 

Name 

OrderControlCo

de 

S  2 ID    0

1

1

9 

ORC.1  ORC-1 

Order 

Control 

MedicationDisp

ensed 

S Y 10

0 

CWE     RXD.2  RXD-2 

Dispense/G

ive Code 

DispenseDate S  26 DTM     RXD.3  RXD-2 

Date/Time 

Dispensed 

QuantityDispens

ed 

L  20 NM     RXD.4  RXD-4 

Actual 

Dispense 

Amount 
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Tên cột (ID 

Truy vấn=Z87) 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ùy 

ch

ọn 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

OrderingProvide

r 

S  12

0 

XCN     ORC.12  ORC-12 

Ordering 

Provider 

Chú thích và mô tả trường dữ liệu Bảng Ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Z87) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu định 

danh duy nhất dữ liệu nhập vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong 

việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. 

(Bảng PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm 

ngăn cản nhiều bệnh nhân được định danh theo 

cùng sự kết hợp của các giá trị trong trường dữ 

liệu.) Bảng dữ liệu đầu vào PATIENT_MASTER sẽ 

được tìm kiếm cùng với bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để 

thu thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều kiện 

truy vấn. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả giá 

trị cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

   Nếu một trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ 

thể, thì chỉ một phân đoạn sẽ được trả về 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 
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Tên cột (ID Truy 

vấn=Z87) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

 Identifier 

type code 

IS Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

OrderControlCode  ID Nếu trường dữ liệu này, ORC.1, không có giá trị, tất 

cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này, RXD.2, không có giá trị, tất 

cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate  DTM Nếu trường dữ liệu này, RXD.3, không có giá trị, tất 

cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

QuantityDispensed  NM Nếu trường dữ liệu này, RXD.4, không có giá trị, tất 

cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 

OrderingProvider  XCN Nếu trường dữ liệu này, ORC.12, không có giá trị, 

tất cả giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp 



Chapter 5: Query 

Page 120  Health Level Seven, Version 2.8 © 2014.  All rights reserved. 

February  2014.  Final Standard. 

RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z87) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức (I). 

Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng đơn vị (đã được quy định 

bởi thành phần sau đây) sẽ được 

trả về trong mỗi lần tăng của bản 

tin trả lời. Nếu không có giá trị nào 

được đưa ra, toàn bộ trả lời sẽ 

được trả về trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R –thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 

7 Phân đoạn group 

inclusion 

 256 ID Bao gồm những nhóm phân đoạn 

nào. Nếu trường dữ liệu này không 

có giá trị, tất cả các nhóm phân 

đoạn sẽ được gửi kèm theo 

5.9.2.2 Truy vấn thông tin cấp phát Dược thể hiện qua các ví dụ cụ thể khác nhau 

Ví dụ sau đây cho biết phương thức truy vấn loại QSC có thể được thực hiện theo 

một cách khác tạo ra các kết quả khác nhau. 

Người dùng mong muốn biết được tất cả thuốc đã từng cấp phát cho bệnh nhân có 

mã hồ sơ bệnh án "555444222111" đã được bác sỹ Lister (mã số nhà cung cấp là 99) kê 

đơn. Bản tin sau đây được tạo ra. Lưu ý rằng việc sử dụng cùng Truy vấn, nhưng sử dụng 

các đặc tả kỹ thuật đầu vào khác nhau. 
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MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201300-0800||QBP^Z87^QBP_Q11|8698|P|2.8|||||||| 

QPD|Q33^Dispense Information^HL7nnnn|Q005| 

@PID.3^EQ^55544422211^AND|@ORC.1^EQ^RE^AND|@ORC.12.1^EQ^99 

RCP|I|999^RD|  

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 2 đơn thuốc cấp phát được kê đơn bởi bác sỹ Lister. Bản 

tin trả lời là hoàn toàn khác so với bản tin trả lời cho truy vấn đầu tiên. 

MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201300-0800||RSP^Z88^RSP_Z88|8857|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8698| 

QAK|Q005|OK|Q33^Dispense Information^HL7nnnn|2| 

QPD|Q33^Dispense Information^HL7nnnn|Q005| 

@PID.3^EQ^55544422211^AND~@ORC.1^EQ^RE^AND~@ORC.12.1^EQ^99 

PID|||555444222111^^^MPI^MR||Everyman^Adam||19600614|M||C|2101 Webster # 

106^^Oakland^CA^94612||^^^^^510^6271111|^^^^^510^6277654|||||343132266|||N||||||||| 

ORC|RE||89968665||||||199603121345-0700|||99^Assigned^Amanda^^^DR^MD ||^^^^^510^ 2673600|||||| 

RXE|1^BID^^19980529|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC 

|120||mgm|||||||||||||||||||||||||| 

RXD|1|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC|199603122000-

0700|100|||1331665|3||||||||||||||||| 

RXR|PO|||| 

ORC|RE||235134030||||||199810121030-0700|||88^PRIMARY^PATRICIA^H^III^DR^MD||^^^^^555^ 

5551004|||||| 

RXD|1|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-

0700|10|||235134030|5|AS DIRECTED|||||||||||| 

RXR|PO 

5.9.2.3 Ví dụ lịch sử các kết quả xét nghiệm 

Người dùng mong muốn biết tất cả các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân có mã 

số hồ sơ bệnh án “80302641876” trong khoảng thời gian từ ngày 21/03/1999 đến ngày 

24/06/1999, và khoa xét nghiệm là khoa sinh hóa. Tên Truy vấn này có thể được thực thi 

một lần với thẻ truy vấn 123 theo cách thức sau:  

MSH|^~\&| PCR|Gen Hosp|LIS.RMS||199907131030-0800||QBP^Z89^QBP_Q11|4460|P|2.8| 

QPD|Z89^Lab Results History^HL7nnnn|123|@PID.3.1.1^EQ^80302641876^AND| 

@OBR.22^GE^19990321^AND|@OBR.22^LE^19990624^AND|@OBR.24^EQ^"CHEMISTRY" 

RCP|I||R| 

5.9.2.4 Hồ sơ cấu hình Truy vấn lịch sử các kết quả xét nghiệm 

Truy vấn “Lịch sử các kết quả xét nghiệm” trả về thông tin kết quả xét nghiệm 

theo định dạng Trả lời theo mẫu phân đoạn tương ứng với bản tin ORU^R01 – Bản tin 

truyền quan sát tự động gửi. Bản tin trả về tất cả các kết quả đáp ứng các tiêu chí đã được 
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định nghĩa trong phân đoạn QPD – Định nghĩa thông số truy vấn của bản tin RSP^R11 – 

Trả lời theo mẫu phân đoạn. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu truy vấn(ID 

Truy vấn=Z89): 

Z89 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Lịch sử các kết quả xét nghiệm 

Sự kiện kích hoạt truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z89^QBP_Q11 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RSP^Z90^RSP_Z90 

Đặc điểm Truy vấn: Có thể quy định cụ thể bệnh nhân, thời gian 

báo cáo, khoa xét nghiệp, và mã LOINC của 

kết quả được trả về. 

Mục tiêu: Để thu thập thông tin các kết quả xét nghiệm từ 

Máy chủ. 

Đặc điểm Trả lời:  

Dựa trên mẫu Phân đoạn: ORU_O01 

 

QBP^Z89^QBP_Q11: Cấu trúc ngữ pháp Truy vấn: Bản tin QBS  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu QBP   

[...] Các phân đoạn tùy chọn Truy vấn theo mẫu   

] --- kết thúc QBP   

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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RSP^Z90^RSP_Z90: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Thông tin Dược tổng hợp  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

RCP Thông số điều khiển Trả lời  5.5.6 

{ --- bắt đầu QUERY_RESPONSE   

 [ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3.4.2 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3.4.10 

    [{NK1}] Người thân/các bên liên quan  3.4.5 

    [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với PID)  2.15.10 

    [ --- bắt đầu VISIT   

     PV1 Bệnh nhân đến thăm khám  3.4.3 

      [PV2] Bệnh nhân đến thăm khám – Thông tin bổ sung  3.4.4 

    ] --- kết thúc VISIT   

 ] --- kết thúc PATIENT   

 { --- bắt đầu COMMON_ORDER   

  ORC Chỉ định chung  4.5.1 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

    TQ1 Thời gian/Khối lượng  4.5.4 

    [{TQ2}] Thời gian/Khối lượng chỉ định tiếp theo  4.5.5 

  }] --- kết thúc TIMING   

  OBR ID báo cáo các quan sát lâm sàng  4.5.3 

  [{NTE}] Ghi chú và Ý kiến (đối với ORC/OBR)  2.15.10 

  [CTD] Thông tin liên hệ  11.6.4 

    { --- bắt đầu OBSERVATION   

      [OBX] Quan sát/Kết quả  7.4.2 

      

[{NTE}] 
Ghi chú và Ý kiến (đối với OBX)  2.15.10 

    } --- kết thúc OBSERVATION   

  } --- kết thúc COMMON_ORDER   

  [{ --- bắt đầu SPECIMEN   

     SPM Mẫu xét nghiệm  7.4.3 

     [{OBX}] Quan sát liên quan đến Mẫu xét nghiệm  7.4.2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

  }] --- kết thúc SPECIMEN   

} --- kết thúc QUERY_RESPONSE   

DSC Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z8

9) 

Tên Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

1 MessageQuer

yName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 SelectionCrite

ria 

  255 ST R Y      

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z89) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z89^Lab Results 

History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

SelectionCriteria  ST Các toán tử của biểu thức truy vấn được lấy từ cột 

‘ColName – Tên cột’ trong bảng ‘Đặc tả kỹ thuật 

đầu vào: Bảng Ảo’ được đưa ra dưới đây. 

Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z89) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ùy 

ch

ọn 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 
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Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z89) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ùy 

ch

ọn 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier 

List 

ResultReportT

ime.LL 

  26 DTM O    OBR.22  OBR-22:  

Results 

rpt/status 

chng – 

date/time – 

lower limit 

ResultReportT

ime.UL 

  26 DTM O    OBR.22  OBR-22:  

Results 

rpt/status 

chng – 

date/time – 

upper limit 

LabDept   80 CWE O Y  0

0

7

4 

OBR.24  OBR-24:  

Diagnostic 

Serv Sect 

ID 

LOINCCode   80 CWE O Y   OBX.3.4  OBX-3-4:  

Observation 

identifier – 

alternate 

identifier 

Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số 

đầu vào (ID 

Truy 

vấn=Z89) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu định danh 

dữ liệu nhập đầu vào duy nhất thuộc bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 
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Thông số 

đầu vào (ID 

Truy 

vấn=Z89) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ liệu 

Mô tả 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong việc 

lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự kiện ủy 

quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. (Bảng 

PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm ngăn cản 

nhiều bệnh nhân được định danh theo cùng sự kết hợp 

của các giá trị trong trường dữ liệu.) 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả giá trị cho 

trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

   Nếu một trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, chỉ 

1 mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, tất cả 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp. 

Result 

Report 

Time.LL 

 DTM Ngày và thời gian sớm nhất mà các kết quả được trả về. 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, các kết quả sớm 

nhất phù hợp với các thông số truy vấn khác sẽ được trả 

về. 

Result 

Report 

Time.UL 

 DTM Ngày và thời gian mà kết quả được trả về. Nếu trường dữ 

liệu này không có giá trị, các kết quả sau cùng phù hợp 

với các thông số truy vấn khác sẽ được trả về. 

LabDept  CWE Các bộ phận hoặc khoa/phòng xét nghiệm báo cáo các 

kết quả. Nhiều giá  trị LabDept (bộ phận/khoa) có thể 

được quy định cụ thể như mong muốn. Nếu trường dữ 

liệu này không có giá trị, các kết quả từ bộ phận hoặc 

khoa/phòng phù hợp với các thông số truy vấn khác sẽ 

được trả về. 

LOINCCode  CWE Định danh LOINC cho các kết quả được báo cáo. Những 

giá trị Mã LOINC có thể được quy định theo mong 

muốn. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, các kết 

quả cho tất cả mã LOINC phù hợp với các thông số truy 

vấn khác sẽ được trả về. 
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RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z89) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng đơn vị (đã được quy 

định bởi thành phần sau đây) sẽ 

được trả về trong mỗi lần tăng của 

bản tin trả lời. Nếu không có giá 

trị nào được đưa ra, toàn bộ trả lời 

sẽ được trả về trong một lần tăng 

đơn. 

  Units  CWE CH – đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R –thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 

7 Segment group 

inclusion 

 256 ID Bao gồm những nhóm phân đoạn 

nào. Nếu trường dữ liệu này 

không có giá trị, tất cả các nhóm 

phân đoạn sẽ được gửi kèm theo 

Nếu một mã LOINC được sử dụng như một trong những toán tử của biểu thức đặc 

tả kỹ thuật đầu vào, tất cả các phân đoạn OBX khác là thành phần của cùng nhóm với 

phân đoạn OBR giống như các phân đoạn OBX đã chọn sẽ được trả về cùng với các phân 

đoạn OBX đã chọn. Nói cách khác, nếu một phân đoạn OBX là một phần của bảng đã 

được chọn bởi truy vấn, tất cả bảng sẽ được trả về.  

5.9.2.5 Ví dụ khác về truy vấn kết quả xét nghiệm 

Tên truy vấn giống nhau có thể được thực thi với một thẻ truy vấn khác (456) như 

sau: 

Người dùng mong muốn biết tất cả các kết quả xét nghiệm đã được báo cáo có mã 

LOINC ‘6777-7’ từ ngày 21/03/1999 đến ngày 23/03/1999.  
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MSH|^~\&|PCR|GenHosp|LIS||199907131040-0800||QBP^Z89^QBP_Z89|4495|D|2.8| 

QPD|Z89^LabResultsHistory^HL7nnnn||@OBX.3.4^EQ^6777-

7^AND|@OBR.22^GE^19990321^AND|@OBR.22^LE^19990323 

RCP|I||R| 

Ví dụ thứ hai của truy vấn “Các kết quả xét nghiệm cho các tiêu chí đã quy định 

cụ thể” sẽ trả về các kết quả hoàn toàn khác so với các kết quả ban đầu ngay cả khi cả hai 

đều sử dụng cùng truy vấn. 

5.9.3 Truy vấn bằng thông số (QBP) / Trả lời dạng bảng (RTB) 

5.9.3.1 Ví dụ MPI 

Người dùng mong muốn biết định danh của bệnh có mã hồ sơ bệnh án là 

"555444222111" 

MSH|^~\&|PCR|GenHosp|MPI||199811201400-0800||QBP^Z91^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Z91^WhoAmI^HL7nnnn|Q0009|555444222111^^^MPI^MR 

RCP|I|999^RD| 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~S

ex^IS^1~Race^CWE^80| 

Hệ thống MPI (Quản lý thông tin bệnh nhân) trả về bản tin RTB như sau: 

MSH|^~\&|MPI|GenHosp|PCR||199811201400-0800||RTB^Z92^RTB_K13|8699|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q0009|OK|Z91^WhoAmI^HL7nnnn|1| 

QPD|Z91^WhoAmI^HL7nnnn|Q0009|555444222111^^MPI^MR 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~S

ex^IS^1~Race^CWE^80| 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam||19600614|M|| 

5.9.3.1.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn MPI 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn(ID 

Truy vấn=Z89): 

Z91 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Tôi là ai 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn 

(= MSH-9): 

QBP^Z91^QBP_Q13 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt trả lời (= 

MSH-9): 

RTB^Z92^RTB_K13 

Đặc điểm Truy vấn:  
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ID phát biểu Truy vấn(ID 

Truy vấn=Z89): 

Z91 

Mục tiêu: Tìm định danh của bệnh nhân theo mã hồ sơ 

bệnh án cụ thể 

Đặc điểm Trả lời:  

Dựa vào mẫu phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z91^QPB_Q13 đã được mô tả tại mục 5.3.1.2. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13. 

RTB^Z92^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Tôi là ai  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.7 

  [{ RDT }] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z9

1) 

Tên Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ùy 

ch

ọn 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toá

n tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

1 MessageQu

eryName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: Patient  

Identifier List 

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z91) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z91^Who Am I^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

PatientList  CX Sự kết hợp của các giá trị cho các thành phần dữ 

liệu PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, để định danh dữ 

liệu đầu vào duy nhất trong bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode thực sự hữu ích để 

lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền có thể có nhiều hơn một hệ thống 

mã hóa. (Bảng PATIENT_MASTER chứa một 

ràng buộc nhằm ngăn chặn nhiều bệnh nhân được 

định danh bởi cùng sự kết hợp các giá trị.) 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, thì 

chỉ một mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z91) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z91) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định cụ 

thể bởi thành phần sau đây) sẽ 

được trả về theo mỗi lần tăng của 

bản tin trả lời. Nếu không có giá 

trị nào được đưa ra, toàn bộ Trả 

lời sẽ được trả về trong một lần 

tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn của 

cột đầu ra trong bản tin trả lời có 

thể được sắp xếp. Cột ‘Sắp xếp’ 

SẼ có giá trị Y trong bảng đặc 

tính kỹ thuật đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng HL7 

0397 – Trình tự. Giá trị mặc định 
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Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z91) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

A (tăng dần). 

Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z91) 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

xế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: Patient  

Identifier List 

PatientNam

e 

  48 XPN     PID.5  PID-5 Patient Name 

Mother'sMa

idenName 

  48 XPN     PID.6  PID-6 Mother's 

Maiden Name 

DOB   24 DTM     PID.7  PID-7 Date/Time of 

Birth 

Sex   1 CWE     PID.8  PID-8 Sex 

Race   80 CWE     PID.10  PID-10 Race 

5.9.3.2 Ví dụ Dược: 

Người dùng mong muốn biết thuốc đã cấp phát cho bệnh nhân có mã hồ sơ bệnh 

án "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 đến ngày 31/05/1999. 

Bản tin QBP sau đây được tạo ra:  

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Q42^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|Q0010|555444222111^^^MPI^MR| 

|19980531|19990531| 

RDF|3|PatientList^ST^20~PatientName^XPN^48~MedicationDispensed^ST^40~RXD.3^DTM^24 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 04 đơn thuốc cấp phát đáp ứng các tiêu chí và trả về bản 

tin RTB như sau: 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201400-0800||RTB^K42^RTB_K13|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q010|OK|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|4 

QPD|Q42^Tabular Dispense History^HL7nnn|Q0010|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

RDF|7|PatientId^CX^20~PatientName^XPN^48~OrderControlCode^ID^2~ 

MedicationDispensed^CWE^100~DispenseDate^DTM^24~QuantityDispensed^NM^20~ 

OrderingProvider^XCN^120 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|525440345^Verapamil Hydrochloride 120 mg 

TAB^NDC |199805291115-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 

180MG ER^NDC |19980821-0700|100|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00172409660^BACLOFEN 10MG 

TABS^NDC |199809221415-0700|10|88^Seven^Henry^^^DR^MD 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML 

SOLN^NDC|199810121145-0700|10|99^Assigned^Amanda^^^DR^MD 

5.9.3.2.1 QBP/RTB Hồ sơ cấu hình Truy vấn lịch sử cấp phát 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z89): 

Z93 

Loại: Truy vấn 

Tên truy vấn: Lịch sử cấp phát dạng bảng 

Sự kiện kích hoạt truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z93^QBP_Q13 

Chế độ truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt trả lời (= 

MSH-9): 

RTB^Z94^RTB_K13 

Đặc điểm Truy vấn: Trả về bản tin trả lời được sắp xếp theo ngày 

cấp phát trừ khi có quy định cụ thể khác. 

Mục tiêu: Tìm kiếm thuốc đã được cấp phát giữa 

khoảng ngày cụ thể đối với mã hồ sơ bệnh án 

cụ thể. 

Đặc điểm Trả lời:  

Dựa trên mẫu phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z93^QPB_Q13 được mô tả tả tại mục 5.3.1.2. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13. 
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RTB^Z94^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Tôi là ai  

Phân đoạn Mô tả Trạng thái 
Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.7 

  [{ RDT }] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z9

3) 

Tên Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: Patient  

Identifier List 

4 MedicationDis

pensed 

S Y 10

0 

CWE O  =  RXD.2  RXD-2: 

Dispense/Give 

Code 

5 DispenseDate.

LL 

S Y 24 DTM O  > 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

6 DispenseDate.

UL 

S Y 24 DTM O  < 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z93) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z93^Tabular Dispense 

History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn. 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu định 

danh duy nhất dữ liệu nhập đầu vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong 

việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. 

(Bảng PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm 

ngăn cản nhiều bệnh nhân được định danh theo cùng 

sự kết hợp của các giá trị trong trường dữ liệu.) Bảng 

dữ liệu đầu vào PATIENT_MASTER sẽ được tìm 

kiếm cùng với bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để thu 

thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều kiện truy 

vấn. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

   Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, thì 

chỉ một mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp. 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp. 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate.LL  DTM Giá trị Ngày/Thời gian cấp phát sớm nhất được trả 

về . Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z93) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

các dữ liệu của trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate.UL  DTM Giá trị Ngày/Thời gian cấp phát cuối cùng được trả 

về. Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả 

các dữ liệu của trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

RCP Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z93) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định 

cụ thể bởi thành phần sau đây) 

sẽ được trả về theo mỗi lần 

tăng của bản tin trả lời. Nếu 

không có giá trị nào được đưa 

ra, toàn bộ Trả lời sẽ được trả 

về trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG 

- trang, hoặc RD – bản ghi. Giá 

trị mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - 

nhóm. Giá trị mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn 

của cột đầu ra trong bản tin trả 

lời có thể được sắp xếp. Cột 

‘Sắp xếp’ SẼ có giá trị Y trong 

bảng đặc tính kỹ thuật đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng 

HL7 0397 – Trình tự. Giá trị 
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Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z93) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

mặc định A (tăng dần). 

Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z93) 

Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: Patient  

Identifier List 

PatientNam

e 

  48 XPN     PID.5  PID-5 Patient 

Name 

Medication

Dispensed 

S Y 100 CW

E 

O  =  RXD.2  RXD-2 

Dispense/Give 

Code 

DispenseDa

te.LL 

S Y 24 DT

M 

O  >=  RXD.3  RXD-3 

Date/Time 

Dispensed 

DispenseDa

te.UL 

S Y 24 DT

M 

O  <=  RXD.3  RXD-3 

Date/Time 

Dispensed 

5.9.4 Biến thể Truy vấn sử dụng bản tin/ Bản tin Trả lời dạng bảng (RTB) 

5.9.4.1 Ví dụ thông tin Dược 

Người dùng mong muốn biết tất cả thuốc đã được cấp phát cho bệnh nhân có mã 

số hồ sơ bệnh án "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 và ngày 

31/05/1999. Bản tin sau đây được tạo ra: 
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MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201400-0800||QBP^Z95^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Z95^Dispense Information^HL7nnnn|Q504 

|PID.3^EQ^55544422211^AND~RXD.3^GE^19980531^AND~RXD.3^LE^19990531 

RDF|3|PatientList^ST^20|PatientName^XPN^48|OrderControlCode^ID^2|OrderingProvider^XCN^12

0|MedicationDispensed^ST^40|DispenseDate^DTM^24|QuantityDispensed^NM^20| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 4 đơn thuốc cấp phát đáp ứng các tiêu chí và trả về bản tin 

RTB sau đây: 

MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201400-0800||RTB^Z96^RTB_K13|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q001|OK|Z95^Dispense Information^HL7nnnn|4 

QPD|Z95^Dispense Information^HL7nnnn|Q504 

|PID.3^EQ^55544422211^AND~RXD.3^GE^19980531^AND~RXD.3^LE^19990531 

RDF|3|PatientList^ST^20~PatientName^XPN^48~OrderControlCode^ID^2~OrderingProvider^XCN^

120~MedicationDispensed^ST^40~DispenseDate^DTM^24~QuantityDispensed^NM^20| 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

|525440345^Verapamil Hydrochloride 120 mg TAB^NDC |199805291115-0700|100 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|77^Hippocrates^Harold^H^III^DR^MD 

|00182196901^VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG ER^NDC |19980821-0700|100 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|88^Seven^Henry^^^DR^MD 

|00172409660^BACLOFEN 10MG TABS^NDC |199809221415-0700|10 

RDT|555444222111^^^MPI^MR|Everyman^Adam|RE|99^Assigned^Amanda^^^DR^MD 

|00054384163^THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOLN^NDC|199810121145-0700|10 

5.9.4.1.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn lịch sử cấp phát thuốc QBP/RTB sử dụng biến thể 

QSC 

Lưu ý rằng Hồ sơ cấu hình Truy vấn này bao gồm Chú thích và Mô tả dữ liệu đầu 

ra. Trong sự kết hợp QBP/RTB sử dụng biến thể QSC, các tiêu chí lựa chọn trong trường 

dữ liệu QPD-3-Các thông số người dùng và mong muốn trả về dữ liệu trong trường dữ 

liệu RDF-2-Mô tả cột được xây dựng giống như trong Bảng Ảo, mà xuất hiện trong Đặc 

tả kỹ thuật đầu vào. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z95): 

Z95 

Loại: Truy vấn 

Tên truy vấn: Lịch sử cấp phát dạng bảng 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn 

(= MSH-9): 

QBP^Z95^QBP_Q13 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 
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ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z95): 

Z95 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RTB^Z96^RTB_K13 

Đặc điểm Truy vấn: Các tiêu chí lựa chọn được lấy từ Bảng Ảo. Có thể 

quy định cụ thể bệnh nhân, thuốc, và khoảng thời 

gian từ ngày đến ngày 

Mục tiêu: Để thu thập thông tin lịch sử cấp phát thuốc cho 

bệnh nhân từ máy chủ. 

Đặc điểm trả lời: Các cột trong Bảng Ảo được liệt kê trong Đặc tả 

kỹ thuật đầu vào/đầu ra được quy định cho dữ 

liệu/thông tin đầu ra trong phân đoạn RDF. 

Nếu không có cột nào được quy định trong phân 

đoạn RDF, tất cả các cột sẽ được trả về. 

Bản tin trả lời được sắp xếp theo thuốc cấp phát trừ 

khi có quy định cụ thể trong SortControl (điều 

khiển sắp xếp). 

Dựa vào mẫu Phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z95^QPB_Q13 được mô tả trong mục 5.3.1.2. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13. 

RTB^Z96^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Tôi là ai  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.7 

  [{ RDT }] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 
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QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z9

5) 

Mô tả trường 

dữ liệu 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p

 

l

ạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã định 

danh 

dịch vụ 

Tên 

thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       

3 SelectionCriter

ia 

  255 ST R Y      

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z95) 

Tên 

thành 

phần 

Loại dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z95^Tabular Dispense 

History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

SelectionCriteria  ST Các toán tử của biểu thức truy vấn được lấy từ cột 

‘ColName – Tên cột’ trong ‘Đặc tả kỹ thuật Đầu 

vào/Đầu ra: Bảng Ảo’ đưa ra dưới đây. 

Đặc tả kỹ thuật Đầu vào/Đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z95) 

Từ 

khó

a/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên thành 

phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: Patient  

Identifier List 

PatientName   48 XPN     PID.5  PID-5 Patient 

Name 

OrderControlC

ode 

S  2 ID    0119 ORC.1  ORC-1 Order 

Control 
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Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z95) 

Từ 

khó

a/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch vụ 

Tên thành 

phần 

MedicationDis

pensed 

S Y 100 CWE     RXD.2  RXD-2 

Dispense/Giv

e Code 

DispenseDate S  24 DTM     RXD.3  RXD-2 

Date/Time 

Dispensed 

QuantityDispe

nsed 

L  20 NM     RXD.4  RXD-4 

Actual 

Dispense 

Amount 

OrderingProvi

der 

S  120 XCN     ORC.12  ORC-12 

Ordering 

Provider 
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Chú thích và Mô tả trường dữ liệu Bảng Ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Z95) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu định 

danh duy nhất dữ liệu nhập đầu vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong 

việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. 

(Bảng PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm 

ngăn cản nhiều bệnh nhân được định danh theo 

cùng sự kết hợp của các giá trị trong trường dữ 

liệu.) Bảng dữ liệu đầu vào PATIENT_MASTER sẽ 

được tìm kiếm cùng với bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để 

thu thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều kiện 

truy vấn..  

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

   Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, thì 

chỉ một mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

PatientName  XPN Nếu trường dữ liệu này, PID.5, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp. 

OrderControlCode  ID Nếu trường dữ liệu này, ORC.1, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 
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Tên cột (ID Truy 

vấn=Z95) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này, RXD.2, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

DispenseDate  DTM Nếu trường dữ liệu này, RXD.3, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

QuantityDispensed  NM Nếu trường dữ liệu này, RXD.4, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

OrderingProvider  XCN Nếu trường dữ liệu này, ORC.12, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z95) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định 

cụ thể bởi thành phần sau đây) 

sẽ được trả về theo mỗi lần 

tăng của bản tin trả lời. Nếu 

không có giá trị nào được đưa 

ra, toàn bộ Trả lời sẽ được trả 

về trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG 

- trang, hoặc RD – bản ghi. Giá 

trị mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - 

nhóm. Giá trị mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z95) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn 

của cột đầu dữ liệu ra trong 

bản tin trả lời có thể được sắp 

xếp. Cột ‘Sắp xếp’ SẼ có giá trị 

Y trong bảng đặc tính kỹ thuật 

đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng 

HL7 0397 – Trình tự. Giá trị 

mặc định A( tăng dần). 

5.9.5 Bản tin Truy vấn theo thông số (QBP) / Bản tin Trả lời hiển thị (RDY) 

Người dùng mong muốn biết tất cả thuốc đã được cấp phát cho bệnh nhân có mã 

số hồ sơ bệnh án "555444222111" trong khoảng thời gian từ ngày 31/05/1998 và ngày 

31/05/1999. Bản tin QBP sau đây được tạo ra: 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199909171400-0800||QBP^Z97^QBP_Q15|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Z97^DispenseHistoryDisplay^HL7nnnn|Q005|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về bệnh 

nhân Adam Everyman và chứa 4 đơn thuốc cấp phát đáp ứng các tiêu chí và trả về bản tin 

RDY sau đây: 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199909171401-0800||RDY^Z98^RDY_K15|8858|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK|Q005|OK|Z97^DispenseHistoryDisplay|4 

QPD|Z97^DispenseHistoryDisplay^HL7nnnn|Q005|555444222111^^^MPI^MR||19980531|19990531| 

DSP|||        GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT          DATE:09-17-99 

DSP|||        DISPENSE HISTORY REPORT                               PAGE  1 

DSP|||MRN          Patient Name       MEDICATION DISPENSED        DISP-DATE 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      VERAPAMIL HCL 120 mg TAB   05/29/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      VERAPAMIL HCL ER TAB 180MG 08/21/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      BACLOFEN 10MG TABS         09/22/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOL 10/12/1998 

DSP|||       << END OF REPORT >> 

 

5.9.5.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn hiển thị lịch sử cấp phát thuốc 

Lưu ý rằng Hồ sơ cấu hình Truy vấn bao gồm Chú thích và Mô tả dữ liệu đầu ra. 

Trong Hồ sơ cấu hình Truy vấn quy định một bản tin Trả lời RDY, định dạng hiển thị 

tuân thủ cấu trúc ngữ pháp trả lời 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z97): 

Z97 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Lịch sử cấp phát thuốc 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z97^QBP_Q15 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RDY^Z98^RDY_K15 

Đặc điểm Truy vấn: Có thể quy định cụ thể bệnh nhân, thuốc, 

khoảng thời gian từ ngày đến ngày, và 

phương thức sắp xếp trả lời. 

Mục tiêu: Để thu thập thông tin lịch sử cấp phát thuốc 

của bệnh nhân từ Máy chủ. 

Đặc điểm Trả lời: Trả về dữ liệu đã được định dạng cho màn 

hình hiển thị. Dữ liệu được sắp xếp bởi hệ 

thống cấp phát thuốc trừ khi có quy định khác 

trong SortControl (điều khiển sắp xếp). 

Dựa vào mẫu Phân đoạn:  
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Cấu trúc bản tin QBP^Z97^QPB_Q15 được mô tả trong mục 5.4.3. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q15^QPB_Q15. 

RDY^Z98^RDY_K15: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Lịch sử cấp phát thuốc  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[{ DSP }] Hiển thị dữ liệu  5.5.1 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Dữ liệu sẽ được hiển thị như sau: (ID Truy vấn=Z97) 

DSP|||        BỆNH VIỆN ĐA KHOA – KHOA DƯỢC          NGÀY:mm-dd-yy 

DSP|||        BÁO CÁO LỊCH SỬ CẤP PHÁT THUỐC                               TRANG  n 

DSP|||MRN          Tên bệnh nhân       THUỐC ĐÃ CẤP PHÁT        NGÀY CẤP PHÁT: 

DSP|||XXXXX       XXXXXx, XXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXX              mm/dd/ccyy 

... 

DSP|||       << KẾT THÚC BÁO CÁO >> 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z97) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

1 MessageQue

ryName 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       
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Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z97) 

Tên Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y

 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

3 PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifier List 

4 MedicationD

ispensed 

S Y 10

0 

CWE O  =  RXD.2  RXD-2: 

Dispense/Giv

e Code 

5 DispenseDat

e.LL 

S Y 24 DTM O  > 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

6 DispenseDat

e.UL 

S Y 24 DTM O  < 

= 

 RXD.3  RXD-3: 

Date/Time 

Dispensed 

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z97) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z97^Dispense History^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn. 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu 

định danh duy nhất dữ liệu nhập đầu vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong 

việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. 

(Bảng PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm 

ngăn cản nhiều bệnh nhân được định danh theo 

cùng sự kết hợp của các giá trị trong trường dữ 

liệu.) Bảng dữ liệu đầu vào PATIENT_MASTER sẽ 

được tìm kiếm cùng với bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để 
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Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z97) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

thu thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều kiện 

truy vấn..  

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

   Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, thì 

chỉ một mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, 

thì tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được 

xem xét là phù hợp. 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate.LL  DTM Đây là giá trị Ngày/Thời gian đầu tiên được trả về. 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

DispenseDate.UL  DTM Đây là giá trị Ngày/Thời gian sau cùng được trả về. 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả 

các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là 

phù hợp. 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z97) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức 

(I). Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity Limited  10 CQ  
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Số TT trường 

dữ liệu (ID 

Truy 

vấn=Z97) 

Tên Tên 

thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

Request 

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định cụ 

thể bởi thành phần sau đây) sẽ 

được trả về theo mỗi lần tăng của 

bản tin trả lời. Nếu không có giá 

trị nào được đưa ra, toàn bộ Trả 

lời sẽ được trả về trong một lần 

tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - 

nhóm. Giá trị mặc định là R. 

5.9.6 Biến thể Truy vấn sử dụng QSC (QBP) / Bản tin Trả lời hiển thị (RDY) 

Người dùng mong muốn biết thuốc đã cấp phát cho bệnh nhân có mã số hồ sơ 

bệnh án "555444222111" được kê đơn bởi bác sỹ Lister (mã số cung cấp 99). Bản tin sau 

đây được tạo ra (Lưu ý phương thức sử dụng phân đoạn QPD là giống nhau trong mục 

này và truy vấn đã được mô tả tại mục 5.8.4.) 

MSH|^~\&|PCR|Gen Hosp|PIMS||199811201300-0800||QBP^Z79^QBP_Q15|8698|P|2.8|||||||| 

QPD|Z79^Dispense Information^HL7nnnn|Q503 

|PID.3^EQ^55544422211^AND|ORC.1^EQ^RE^AND|ORC.12.1^EQ^99 

RCP|I|999^RD|  

Hệ thống quản lý Dược xác định mã hồ sơ bệnh án "555444222111" thuộc về 

Adam Everyman và chứa 02 đơn thuốc cấp phát được kê đơn bởi Bác sỹ Lister. Bản tin 

trả lời hoàn toàn khác so với bản tin trả lời truy vấn đầu tiên. 
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MSH|^~\&|PIMS|Gen Hosp|PCR||199811201300-0800||RDY^Z80^RDY_K15|8857|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8698| 

QAK|Q003|OK|Z79^Dispense Information^HL7nnnn|2 

QPD|Z79^Dispense Information^HL7nnnn|Q503 

|@PID.3^EQ^55544422211^AND~ORC.1^EQ^RE^AND~@RXD.3^GE^199711200000-

0800^AND~@RXD.3^LE^199811200000-0800 

DSP|||        GENERAL HOSPITAL – PHARMACY DEPARTMENT          DATE:09-17-99 

DSP|||        DISPENSE HISTORY REPORT                               PAGE  1 

DSP|||MRN          Patient Name       MEDICATION DISPENSED        DISP-DATE 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      VERAPAMIL HCL 120 mg TAB   05/29/1998 

DSP|||555444222111 Everyman,Adam      THEOPHYLLINE 80MG/15ML SOL 10/12/1998 

DSP|||       << END OF REPORT >> 

5.9.6.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn hiển thị lịch sử cấp phát thuốc sử dụng biến thể QSC 

Lưu ý rằng Hồ sơ cấu hình Truy vấn này bao gồm Chú thích và Mô tả dữ liệu đầu 

ra. Hồ sơ cấu hình Truy vấn quy định cụ thể bản tin trả lời RDY, định dạng hiển thị tuân 

thủ cấu trúc ngữ pháp trả lời. 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z79): 

Z79 

Loại: Truy vấn 

Tên truy vấn: Thông tin cấp phát thuốc 

Sự kiện kích hoạt truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z79^QBP_Q15 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RDY^Z80^RDY_Z80 

Đặc điểm Truy vấn: Tiêu chí lựa chọn được lấy từ Bảng Ảo. Có thể 

quy định cụ thể bệnh nhân, mã điều khiển chỉ 

định, thuốc, khoảng thời gian từ ngày đến ngày, số 

lượng cấp phát, và bác sỹ chỉ định. 

Mục tiêu: Để thu thập thông tin lịch sử cấp phát thuốc cho 

bệnh nhân từ Máy chủ. 

Đặc điểm trả lời: Trả về dữ liệu định dạng cho màn hình hiển thị. 

Dữ liệu được sắp xếp bởi hệ thống cấp phát Dược 

trừ khi có quy định khác trong SortControl (điều 

khiển sắp xếp). 

Dựa vào mẫu phân đoạn:  
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Cấu trúc bản tin QBP^Z79^QPB_Q15 được mô tả trong mục 5.4.3. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q15^QPB_Q15. 

RDY^Z80^RDY_Z80: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Lịch sử cấp phát thuốc  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[{ DSP }] Hiển thị dữ liệu  5.5.1 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

 

Dữ liệu sẽ hiển thị như sau: (ID Truy vấn=Z79) 

DSP|||        BỆNH VIỆN ĐA KHOA – KHOA DƯỢC          NGÀY:mm-dd-yy 

DSP|||        BÁO CÁO LỊCH SỬ CẤP PHÁT THUỐC                               TRANG  n 

DSP|||MRN          Tên bệnh nhân       THUỐC ĐÃ CẤP PHÁT        NGÀY CẤP PHÁT: 

DSP|||XXXXX       XXXXXx, XXXXX       XXXXXXXXXXXXXXXX              mm/dd/ccyy 

... 

DSP|||       << KẾT THÚC BÁO CÁO >> 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trườn

g dữ 

liệu 

(ID 

Truy 

vấn=

Z79) 

Tên Từ 

kh

óa

/ 

Tì

m 

ki

ế

m 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

1 MessageQuery

Name 

  60 CWE R       

2 QueryTag   32 ST R       
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Số TT 

trườn

g dữ 

liệu 

(ID 

Truy 

vấn=

Z79) 

Tên Từ 

kh

óa

/ 

Tì

m 

ki

ế

m 

S

ắ

p

 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành 

phần 

3 SelectionCriter

ia 

  255 ST R Y      

QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu Thông số đầu vào 

Thông số 

đầu vào (ID Truy 

vấn=Z79) 

T

ên thành 

phần 

L

oại dữ liệu 

Mô tả 

Message

QueryName 
 C

WE 
SẼ có giá trị Z79^Dispense Information^HL7nnnn. 

QueryTa

g 
 S

T 
Duy nhất cho mỗi bản tin Truy vấn 

Selection

Criteria 
 S

T 

Các toán tử của biểu thức truy vấn được lấy từ cột ‘Tên cột’ trong bảng 

‘Đặc tả ku4 thuật Đầu vào/Đầu ra: Bảng Ảo’ đưa ra dưới đây 

Đặc tả kỹ thuật đầu vào: Bảng Ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Z79) 

Từ 

khóa

/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3: 

Patient  

Identifie

r List 

OrderControlCode S  2 ID    0119 ORC.1  ORC-1 

Order 

Control 

MedicationDispen

sed 

S Y 100 CWE     RXD.2  RXD-2 

Dispens

e/Give 

Code 
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Tên cột (ID Truy 

vấn=Z79) 

Từ 

khóa

/ 

Tìm 

kiếm 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

Bảng Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn  

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

DispenseDate S  24 DTM     RXD.3  RXD-2 

Date/Ti

me 

Dispens

ed 

QuantityDispense

d 

L  20 NM     RXD.4  RXD-4 

Actual 

Dispens

e 

Amount 

OrderingProvider S  120 XCN     ORC.12  ORC-12 

Orderin

g 

Provider 

Chú thích và Mô tả trường dữ liệu của Bảng Ảo 

Tên cột (ID Truy 

vấn=Z79) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

PatientList  CX Sự kết hợp các giá trị cho PatientList.ID, và 

PatientList.AssigningAuthority, nhằm mục tiêu định 

danh duy nhất dữ liệu nhập vào bảng 

PATIENT_MASTER. Thành phần dữ liệu 

PatientList.IdentifierTypeCode rất hữu dụng trong 

việc lọc chi tiết hoặc cung cấp sự duy nhất trong sự 

kiện ủy quyền cho nhiều hơn một hệ thống mã hóa. 

(Bảng PATIENT_MASTER chứa ràng buộc nhằm 

ngăn cản nhiều bệnh nhân được định danh theo cùng 

sự kết hợp của các giá trị trong trường dữ liệu.) Bảng 

dữ liệu đầu vào PATIENT_MASTER sẽ được tìm 

kiếm cùng với bảng 

PHARMACY_DISPENSE_TRANSACTION để thu 

thập các dòng dữ liệu đáp ứng với các điều kiện truy 
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Tên cột (ID Truy 

vấn=Z79) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

vấn. 

   Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, thì tất cả các 

giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét là phù 

hợp. 

   Nếu trường dữ liệu PID.3 được quy định cụ thể, thì 

chỉ một mẫu phân đoạn sẽ được trả về. 

 ID ID Nếu trường dữ liệu này, PID.3.1, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

 Assigning 

Authority 

HD Nếu trường dữ liệu này, PID.3.4, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

 Identifier 

type code 

CWE Nếu trường dữ liệu này, PID.3.5, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

OrderControlCode  ID Nếu trường dữ liệu này, ORC.1, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

MedicationDispensed  CWE Nếu trường dữ liệu này, RXD.2, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

DispenseDate  DTM Nếu trường dữ liệu này, RXD.3, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

QuantityDispensed  NM Nếu trường dữ liệu này, RXD.4, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp. 

OrderingProvider  XCN Nếu trường dữ liệu này, ORC.12, không có giá trị, thì 

tất cả các giá trị cho trường dữ liệu này được xem xét 

là phù hợp 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z79) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z79) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức (I). 

Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định cụ thể 

bởi thành phần sau đây) sẽ được trả 

về theo mỗi lần tăng của bản tin trả 

lời. Nếu không có giá trị nào được 

đưa ra, toàn bộ Trả lời sẽ được trả về 

trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn của 

cột đầu ra trong bản tin trả lời có thể 

được sắp xếp. Cột ‘Sắp xếp’ SẼ có 

giá trị Y trong bảng đặc tính kỹ thuật 

đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng HL7 

0397 – Trình tự. Giá trị mặc định A( 

tăng dần). 

5.9.7 Bản tin truy vấn bằng mẫu (QBP) / Bản tin Trả lời dạng bảng (RTB) 

Mục này trình bày phương thức sử dụng một cú pháp khác để chuyển các thông số 

truy vấn đến máy chủ truy vấn. Biến thể cú pháp này được gọi là "truy vấn bằng mẫu" 

bởi vì, thay vì chuyển qua tham số truy vấn dưới dạng các trường dữ liệu của phân đoạn 

QBP, thì chúng được chuyển đi theo dạng các trường dữ liệu của các phân đoạn HL7 hiện 

có. Tuy nhiên, hồ sơ cấu hình truy vấn sẽ quy định rõ ràng các trường dữ liệu có thể 

mang các giá trị hữu ích trong phân đoạn HL7. Lưu ý rằng cả hai cú pháp bản tin QBP và 

cú pháp biến thể "truy vấn bằng mẫu" có ý nghĩa tương tự nhau. Cũng lưu ý rằng khi các 
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phân đoạn được sử dụng trong biến thể "truy vấn bằng mẫu", các đặc điểm bắt 

buộc/không bắt buộc của từng trường dữ liệu cần được định nghĩa trong Hồ sơ cấu hình 

Truy vấn, và thuộc tính tùy chọn (bắt buộc/không bắt buộc) của trường dữ liệu đó trong 

các truy vấn có thể khác với thuộc tính tùy chọn thông thường của trường dữ liệu trong 

phân đoạn đã được quy định trong các bản tin HL7. 

Ví dụ mẫu này trình bày phương thức “truy vấn bằng mẫu” có thể được sử dụng để 

tìm kiếm một danh sách một tập dữ liệu nhân khẩu học đáp ứng yêu cầu mong muốn. Bởi 

vì dữ liệu nhân khẩu học thường được lưu giữ trong phân đoạn PID hiện có, người thiết 

kế bản tin có thể, do các lý do về phong cách hoặc thực tế), quyết định chuyển các thông 

số nhân khẩu học chẳng hạn như tên hoặc tuổi của bệnh nhân theo phân đoạn PID. 

 Máy trạm mong muốn lấy được và hiển thị danh sách thông tin nhân khẩu học của 

các bệnh nhân như sau: 

Họ:  Nuclear 

Tên:  Ned 

Giới tính: Male 

Ngày sinh: 12/11/48 

Máy trạm mong muốn thực hiện được việc này bằng cách sử dụng thuật toán 

peekaboo với 80% độ tin cậy 

MSH|^~\&|PCR|GenHosp|MPI||199811201400-0800||QBP^Z77^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Z77^find_candidates^HL7nnnn|Q0001|peekaboo|80| 

PID|||||Nuclear&Ned||19481211|M 

RCP|I|25^RD| 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Se

x^IS^1~Race^CWE^80| 

Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân (MPI) trả về bản tin RTB sau đây 

MSH|^~\&|MPI|GenHosp|PCR||199811201400-0800||RTB^Z78^RTB_R13|8699|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK| 

QPD|Z77^find_candidates^HL7nnnn|Q0001|peekaboo|80| 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Se

x^IS^1~Race^CWE^80| 

RDT|555444222111^^^MPI&KP.NCA&L^MR|Nuclear^Ned||19481211|M|| 

5.9.7.1 Hồ sơ cấu hình Truy vấn MPI sử dụng biến thể QBE 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 
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ID phát biểu truy vấn (ID Truy 

vấn=Z77): 

Z77 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Danh sách bệnh nhân dạng bảng 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z77^QBP_Q13 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RTB^Z78^RTB_K13 

Đặc điểm Truy vấn: Truy vấn bằng mẫu: chuyển thuật toán dữ liệu 

thông qua phân đoạn của bản tin QBP và thông tin 

phù hợp với bệnh nhân thông qua phân đoạn PID. 

Chỉ các trường dữ liệu của phân đoạn PID đã được 

liệt kê trong Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào QBE 

có thể được công bố để đáp ứng. Các trường dữ liệu 

không được công bố sẽ được xem xét theo dạng đáp 

ứng tất cả các bản ghi được trả về. 

Phân đoạn PID là bắt buộc đối với bản tin truy 

vấn/trả lời mẫu. 

Các cột dữ liệu đầu ra được lấy từ Bảng Ảo. 

Mục tiêu: Để tìm kiếm các bản ghi của bệnh nhân mả phù hợp 

nhất với tập các tiêu chí đầu vào bằng việc sử dụng 

thuật toán đã được quy định. 

Đặc điểm Trả lời: Bản tin trả lời trả về các cột đã được yêu cầu từ 

Bảng Ảo. Nếu không có cột nào được yêu cầu, tất 

cả  các cột được trả về. 

Dựa trên mẫu phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z77^QPB_Q13 được mô tả tại mục 5.3.1.2. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13. 

RTB^Z78^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp bản tin Trả lời: Tôi là ai  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.7 

  [{ RDT }] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z77) 

Tên  Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên 

thành 

phần 

1 MessageQuer

yName 

  60 CWE R      Message 

Query 

Name 

2 QueryTag   32 ST R      Query 

Tag 

3 Algorithm   48 ST       Algorith

m 

4 ConfidenceLe

vel 

  8 NM       Confiden

ce Level 

QPD Chú thích và mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z77) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z77^Tabular Patient 

List^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

Algorithm  ST Tên của thuật toán tìm kiếm được sử dụng để tìm 

kiếm các giá trị thông số đã được quy định trong 

phân đoạn PID. 

ConfidenceLevel  NM Độ chính xác mà thuật toán tìm kiếm phải đạt 

được để đáp ứng được mục tiêu 
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QBE Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Tên 

trườn

g dữ 

liệu 

(ID 

Truy 

vấn=Z

77) 

Tên Từ 

khó

a/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

PID.5 PatientNa

me 

S  48 XPN      PID-5-Patient 

Name 

PID.7 DOB S  24 DTM      PID-7-Date/time 

of Birth 

PID.8 Sex S  1 CWE      PID-8-Sex 

QBE Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số 

đầu vào (ID 

Truy 

vấn=Z77) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

PatientName  XPN Tên của bệnh nhân. Có thể được quy định cụ thể theo dạng 

đầy đủ hoặc một phần. 

DOB  DTM Ngày và thời gian sinh của bệnh nhân. Năm, tháng, ngày SẼ 

được quy định cụ thể; thời gian là không bắt buộc. 

Sex  CWE Giới tính của bệnh nhân. 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z77) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức (I). 

Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định cụ 

thể bởi thành phần sau đây) sẽ được 
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z77) 

Tên Tên thành 

phần 

Độ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

trả về theo mỗi lần tăng của bản tin 

trả lời. Nếu không có giá trị nào 

được đưa ra, toàn bộ Trả lời sẽ 

được trả về trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn của 

cột đầu ra trong bản tin trả lời có 

thể được sắp xếp. Cột ‘Sắp xếp’ SẼ 

có giá trị Y trong bảng đặc tính kỹ 

thuật đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng HL7 

0397 – Trình tự. Giá trị mặc định 

A( tăng dần). 

Chú thích và đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo  

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z77) 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3 Patient  

Identifier List 

PatientName   48 XPN     PID.5  PID-5 Patient 

Name 

MothersMaid

enName 

  48 XPN     PID.6  PID-6 Mother's 

Maiden Name 
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Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z77) 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

DOB   24 DTM     PID.7  PID-7 

Date/Time of 

Birth 

Sex   1 CWE     PID.8  PID-8 Sex 

Race   80 CWE     PID.10  PID-10 Race 

Cùng một Truy vấn giống như mô tả ở trên có thể được gửi đi dưới dạng Truy vấn 

bằng thông số, không phải là biến thể “truy vấn bằng mẫu”, như sau: 

Lưu ý rằng bản tin truy vấn chỉ sử dụng một phân đoạn QPD đơn để mang tất cả 

các thông số. Bản tin trả lời cho truy vấn cũng giống như trường hợp biến thể “Truy vấn 

bằng mẫu” đã được trình bày ở trên. 

Ví dụ: Máy trạm mong muốn thực hiện việc này bằng cách sử dụng thuật toán 

peekaboo với độ tin cậy 80% 

MSH|^~\&|PCR|GenHosp|MPI||199811201400-0800||QBP^Z75^QBP_Q13|8699|P|2.8|||||||| 

QPD|Z75^find_candidates^HL7nnnn|Q0001|peekaboo|80|Nuclear^Ned|19481211|M 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Sex^

IS^1~Race^CWE^80| 

RCP|I|999^RD| 

Hệ thống quản lý thông tin bệnh nhân (MPI) trả về bản tin RTB sau đây: 
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MSH|^~\&|MPI|GenHosp|PCR||199811201400-0800||RTB^Z76^RTB_R13|8699|P|2.8|||||||| 

MSA|AA|8699| 

QAK| 

QPD|Z75^find_candidates^HL7nnnn|Q0001|peekaboo|80|Nuclear^Ned|19481211|M 

RDF|PatientList^CX^20~PatientName^XPN^48~Mother'sMaidenName^XPN^48~DOB^DTM^24~Sex

^IS^1~Race^CWE^80| 

RDT|555444222111^^^MPI&KP.NCA&L^MR|Nuclear^Ned|19481211|M|| 

5.9.7.2 Hồ sơ cấu hình Truy vấn MPI – Phiên bản không có Truy vấn bằng mẫu 

Hồ sơ cấu hình Truy vấn 

ID phát biểu Truy vấn (ID 

Truy vấn=Z75): 

Z75 

Loại: Truy vấn 

Tên Truy vấn: Danh sách bệnh nhân dạng bảng 

Sự kiện kích hoạt Truy vấn (= 

MSH-9): 

QBP^Z75^QBP_Q13 

Chế độ Truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt Trả lời (= 

MSH-9): 

RTB^Z76^RTB_K13 

Đặc điểm Truy vấn: Định danh bệnh nhân và thuật toán đáp ứng các yêu cầu 

được chuyển thông qua các thông số đầu vào. Các cột đầu 

ra được lấy từ Bảng Ảo. 

Mục tiêu: Để tìm kiếm các bản ghi của bệnh nhân đáp ứng tốt nhất 

tập các tiêu chí đầu vào bằng cách sử dụng thuật toán cụ 

thể. 

Đặc điểm Trả lời: Bản tin trả lời trả về các cột đã yêu cầu từ Bảng Ảo. Nếu 

không có cột nào được yêu cầu, tất cả các cột đều được 

trả về. 

Dựa vào mẫu Phân đoạn:  

 

Cấu trúc bản tin QBP^Z75^QPB_Q13 đã được mô tả tại mục 5.3.1.2. Sử dụng cấu 

trúc bản tin QBP^Q13^QPB_Q13 

RTB^Z76^RTB_K13: Cấu trúc ngữ pháp Trả lời: Tôi là ai  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSH Tiêu đề bản tin  2.15.9 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2.15.12 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2.14.13 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 

Mục tham 

chiếu 

MSA Xác nhận bản tin  2.15.8 

[ERR] Lỗi  2.15.5 

QAK Xác nhận Truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa thông số Truy vấn  5.5.4 

[ --- bắt đầu ROW_DEFINITION   

  RDF Phân đoạn định nghĩa dòng của bảng  5.5.7 

  [{ RDT }] Phân đoạn dòng dữ liệu của bảng  5.5.8 

] --- kết thúc ROW_DEFINITION   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.15.4 

QPD Đặc tả kỹ thuật thông số đầu vào 

Số TT 

trường dữ 

liệu (ID 

Truy 

vấn=Z75) 

Tên Từ 

khó

a/ 

Tìm 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Thành 

phần  

1 MessageQuer

yName 

  60 CWE R      Message 

Query Name 

2 QueryTag   32 ST R      Query Tag 

3 Algorithm   48 ST       Algorithm 

4 ConfidenceLe

vel 

  8 NM       Confidence 

Level 

5 PatientName S  48 XPN     PID.5  PID-5-

Patient 

Name 

6 DOB S  24 DTM     PID.7  PID-7-

Date/Time 

of Birth 

7 Sex S  1 CWE     PID.8  PID-8-Sex 
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QPD Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số đầu vào 

Thông số đầu vào 

(ID Truy vấn=Z75) 

Tên 

thành 

phần 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

MessageQueryName  CWE SẼ có giá trị Z75^Tabular Patient List^HL7nnnn. 

QueryTag  ST Duy nhất cho mỗi bản tin truy vấn 

Algorithm  ST Tên của thuật toán tìm kiếm được sử dụng để tìm 

kiếm các giá trị thông số trong phân đoạn PID. 

ConfidenceLevel  NM Độ chính xác của thuật toán tìm kiếm phải đạt được 

mục tiêu mong muốn. 

PatientName  XPN Tên của bệnh nhân. Có thể được quy định đầy đủ 

hoặc một phần. 

DOB  DTM Ngày và thời gian sinh của bệnh nhân. Năm, tháng, 

và ngày SẼ được quy định cụ thể; thời gian có thuộc 

tính tùy chọn 

Sex  CWE Giới tính của bệnh nhân 

RCP Chú thích và Mô tả trường dữ liệu thông số điều khiển Trả lời 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z75) 

Tên Tên thành 

phần 

Dộ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

1 Query Priority  1 ID Trì hoãn (D) hoặc Ngay lập tức (I). 

Giá trị mặc định là I. 

2 Quantity 

Limited 

Request 

 10 CQ  

  Quantity  NM Số lượng các đơn vị (quy định cụ 

thể bởi thành phần sau đây) sẽ được 

trả về theo mỗi lần tăng của bản tin 

trả lời. Nếu không có giá trị nào 

được đưa ra, toàn bộ Trả lời sẽ 

được trả về trong một lần tăng đơn. 

  Units  CWE CH – Đặc điểm, LI - dòng, PG - 

trang, hoặc RD – bản ghi. Giá trị 

mặc định là LI. 

3 Response 

Modality 

 60 CWE R – thời gian thực hoặc B - nhóm. 

Giá trị mặc định là R. 
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Số TT 

trường 

dữ liệu 

(ID Truy 

vấn=Z75) 

Tên Tên thành 

phần 

Dộ 

dài 

Loại 

dữ 

liệu 

Mô tả 

6 Sort-by Field  256 SRT  

  Sort-by 

Field 

 ST Tên trường dữ liệu Phân đoạn của 

cột đầu ra trong bản tin trả lời có 

thể được sắp xếp. Cột ‘Sắp xếp’ SẼ 

có giá trị Y trong bảng đặc tính kỹ 

thuật đầu ra. 

  Sequencing  ID Như đã quy định trong Bảng HL7 

0397 – Trình tự. Giá trị mặc định A 

(tăng dần). 

Chú thích và Đặc tả kỹ thuật đầu ra: Bảng Ảo 

Tên cột (ID 

Truy 

vấn=Z75) 

Từ 

kh

óa/ 

Tì

m 

kiế

m 

S

ắ

p 

x

ế

p 

Độ 

dài 

Loại T

ù

y 

c

h

ọ

n 

L

ặ

p 

lạ

i 

Toán 

tử 

phù 

hợp 

B

ả

n

g 

Tên 

trường 

dữ liệu 

Phân 

đoạn 

Mã 

định 

danh 

dịch 

vụ 

Tên thành phần 

PatientList S Y 20 CX O    PID.3  PID-3 Patient  

Identifier List 

PatientName   48 XPN     PID.5  PID-5 Patient Name 

MothersMaide

nName 

  48 XPN     PID.6  PID-6 Mother's 

Maiden Name 

DOB   24 DT

M 

    PID.7  PID-7 Date/Time of 

Birth 

Sex   1 CW

E 

    PID.8  PID-8 Sex 

Race   80 CW

E 

    PID.10  PID-10 Race 

5.10 CÁC CẶP BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT TRUY VẤN/TRẢ 

LỜI THAY THẾ  

Trong trường hợp độc giả đang định nghĩa một truy vấn mới, xin vui lòng tham 

khảo các cặp truy vấn/trả lời đề xuất được định nghĩa tại mục 5.4, “Các cặp bản tin 
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Truy vấn/Trả lời.” Mục này được duy trì cho việc tương thích ngược và khung cho 

các truy vấn chức năng hiện có. 

5.10.1 Hiển thị bản tin 

Bản tin UDM không có sự thay thế trực tiếp theo phương pháp mới. Phương pháp 

sử dụng bản tin này không thực sự rõ ràng trong trường hợp mở rộng  

5.10.1.1 Bản tin hiển thị và bản ghi liên quan  

5.10.1.2 UDM/ACK – bản tin cập nhật hiển thị không mong muốn (sự kiện Q05)   

Đây là một bản tin HL7 đơn giản cho phép các bản tin hiển thị cập nhật tự động 

được gửi đi theo định dạng HL7 từ hệ thống này sang hệ thống khác. 

Các sự kiện kích hoạt của việc cập nhật không mong muốn là một hoạt động hoàn 

chỉnh (liên quan đến một bệnh nhân). Ví dụ, xét nghiệm có thể được hoàn thành, tạo ra 

một bản tin hiển thị không mong muốn ngay lập tức được gửi đến địa điểm thích hợp. 

UDM^Q05^UDM_Q05: Bản tin hiển thị không mong muốn  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH  Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

URD Định nghĩa Kết quả/Cập nhật  5 

[ URS ] Tiêu chí lựa chọn Kết quả/Cập nhật  5 

{ DSP } Dữ liệu hiển thị  5 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2 

 

ACK^Q05^ACK: Xác nhận chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 
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5.10.1.3 Việc tiếp tục bản tin hiển thị cập nhật không mong muốn  

Cũng giống như những loại bản tin HL7 khác, bản tin UDM có thể được tiếp tục 

bằng việc sử dụng phân đoạn DSC và trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục. Vì vậy, 

trường hợp bản tin UDM cần phải được tiếp tục bằng 03 bản tin riêng biệt, bản tin đầu 

tiên sẽ chứa nội dung: 

MSH (không có con trỏ tiếp tục)  

[{SFT}]   

[ UAC ]   

URD   

[URS]   

{DSP}   

DSC   

Bản tin thứ hai sẽ chứa nội dung: 

MSH (Con trỏ tiếp tục (tương ứng với bản tin đầu 

tiên)) 

 

[{SFT}]   

[ UAC ]   

{DSP}   

DSC (với con trỏ tiếp tục)  

Bản tin cuối cùng sẽ chứa nội dung: 

MSH (Con trỏ tiếp tục (tương ứng với bản tin thứ 

hai)) 

 

{DSP}   

 

Lưu ý: Lược đồ này cũng hoạt động tốt với các bản tin không hiển thị, chẳng hạn như 

bản tin ORU – Cập nhật tự động gửi (tham khảo Chương 7). 

Vì đây là những bản tin không mong muốn, bản tin can thiệp (từ các hệ thống 

khác) có thể được gửi đến ứng dụng nhận trong khi các phần của bản tin cụ thể được tiếp 

tục. Trường dữ liệu MSH-14-Con trỏ tiếp tục cho phép hệ thống nhận duy trì theo dõi các 

bản tin can thiệp từ bên ngoài. 
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5.10.2 Các truy vấn chế độ cơ bản  

Trong trường hợp độc giả định nghĩa một truy vấn mới, xin vui lòng tham khảo 

các cặp truy vấn/trả lời đã được đề xuất tại mục 5.3.3.4. Mục này được duy trì để đảm 

bảo tương thích ngược như phiên bản 2.4 và những loại bỏ của phiên bản 2.7. Tham 

khảo mục 5.4, “Các cặp bản tin Truy vấn/Trả lời” cho các cặp truy vấn/Trả lời hiện tại. 

5.11 NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN ĐỌNG 

Thực sự chưa có trường hợp sử dụng tốt cho mẫu siêu phân đoạn như đã mô tả 

trong ví dụ tại mục 5.9.1.2.1, “Hồ sơ cấu hình Truy vấn thông tin dược tổng hợp.” 

Hiện tại, cách sử dụng và tên của nhóm phân đoạn chưa được rõ ràng: 

1. Một nhóm phân đoạn có thể tham chiếu đến nhiều cấu trúc? 

2. Cùng một cấu trúc có thể có nhiều hơn một tên nhóm phân đoạn? 

Điều này có ý nghĩa cho bảng 0391, bảng nhóm phân đoạn, mà sẽ liệt kê danh 

sách tên nhóm phân đoạn. 
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