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6.2. MỤC TIÊU 

Chương Tài chính mô tả các giao dịch tài khoản thanh toán của bệnh nhân. Các giao 

dịch tài chính khác có thể được bổ sung trong tương lai. Các giao dịch tài chính có thể 

được gửi giữa các ứng dụng theo nhóm hoặc trực tuyến. Theo quy định tại Chương 2 về 

các phân đoạn khối, các giao dịch có thể được nhóm lại và gửi qua các phương tiện hoặc 

chương trình truyền file bất kỳ với điều kiện sử dụng các quy tắc mã hóa HL7. 

Chương này định nghĩa các giao dịch diễn ra ở tầng thứ 7 (theo mô hình OSI) là các 

bản tin tóm tắt. Các ví dụ trong chương này được xây dựng sử dụng các quy tắc mã hóa 

HL7. 

6.3. BỘ BẢN TIN TÀI KHOẢN THANH TOÁN CHI PHÍ CỦA BỆNH 

NHÂN 

Bộ các bản tin tài khoản thanh toán chi phí của bệnh nhân cung cấp, hỗ trợ cho các 

mục nhập và thao tác thông tin trên các tài khoản thanh toán chi phí, lệ phí, các khoản 

thanh toán, các mục điều chỉnh, bảo hiểm và các thông tin phiếu thu khác có liên quan 

của bệnh nhân. 

Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các dữ liệu được định nghĩa trong Đặc tả kỹ thuật về 

trường dữ liệu thanh toán thống nhất của Quốc gia. Mã hóa đặc trưng vùng (địa phương) 

được loại trừ và khi được yêu cầu, nó sẽ được đặt trong phân đoạn Z (do người dùng định 

nghĩa) đã được chỉ định vị trí cụ thể. Các trường đặc trưng vùng có thể sẽ được bổ sung 

vào tiêu chuẩn trong giai đoạn sau. Hiện nay, chưa có quy định nào về việc định nghĩa dữ 

liệu cần thiết cho việc nộp chi phí từng phần. Yêu cầu này là duy nhất đối với một hệ 

thống thanh toán và không phải là một phần của cổng kết nối giao tiếp. 

Ngày nay đang tồn tại rất nhiều hệ thống thanh toán hóa đơn khác nhau. Vì vậy, để 

đáp ứng nhu cầu của các hệ thống toàn diện nhất, chúng tôi đã định nghĩa một tập hợp 

với nhiều phân đoạn giao dịch khác nhau. 



6.4. ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Các sự kiện kích hoạt sau đây được khởi tạo bởi giao dịch tài chính chi tiết (DFT), 

thêm hoặc thay đổi tài khoản thanh toán (BAR), và các bản tin phản hồi báo nhận (ACK) 

phổ biến. 

Mỗi sự kiện kích hoạt được mô tả dưới đây cùng với các hình thức áp dụng trao đổi 

bản tin. Các ký hiệu được sử dụng để mô tả trình tự, tùy chọn và sự lặp lại của các phân 

đoạn được mô tả trong Chương 2, "Định dạng các bản tin tóm tắt." 

6.4.1. BAR/ACK – Thêm mới tài khoản bệnh nhân  (Sự kiện P01) 

Dữ liệu được gửi từ một số ứng dụng như bộ phận đăng ký hay hệ thống ADT đến 

hệ thống kế toán hay tài chính để tạo một tài khoản chứa các thông tin phiếu thu và hóa 

đơn của bệnh nhân. Có nhiều phân đoạn tùy chọn liên quan đến sự kiện này. Các tùy 

chọn đó cho phép những hệ thống cần dùng các trường dữ liệu này để thiết lập các giao 

dịch vừa thỏa mãn yêu cầu của người dùng, vừa đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn 

HL7. 

Khi thời gian tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc của một tài khoản kéo dài hơn 

một lần thăm khám riêng biệt, sự kiện P01 (thêm mới tài khoản) nên được sử dụng để cho 

biết việc mở mới một tài khoản. Sự kiện A01 (thông báo tiếp nhận/thăm khám) có thể 

thông báo cho hệ thống về việc mở một tài khoản cũng như việc bệnh nhân đến cơ sở y 

tế. Trong khi đó sự kiện kích hoạt P01 được dùng để tạo một tài khoản mới mà không cần 

thông báo cho hệ thống về việc bệnh nhân đến cơ sở y tế. 

Từ Phiên bản 2.3 trở đi, sự kiện P01 chỉ được sử dụng để thêm một tài khoản mới 

không có trước đó chứ không dùng để cập nhật các tài khoản hiện có. Thay vào đó, các 

phiên bản mới bổ sung sự kiện P05 (cập nhật tài khoản) để cập nhật tài khoản hiện có và 

sự kiện P06 (kết thúc tài khoản) để đóng tài khoản. Với sự kiện P01, phân đoạn EVN-2 - 

Ngày/giờ lưu trữ phải bao gồm ngày mở tài khoản. 

BAR^P01^BAR_P01: Thêm mới tài khoản thanh toán 

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 

 EVN Loại sự kiện  3 

 PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[ PD1 ] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT  
 15 

{ --- Bắt đầu thăm khám   

  [ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

  [ PV2 ] 
Lần thăm khám của bệnh nhân – Thông tin bổ 

sung 
 3 

  [ { PRT } ] Sự tham gia   

  [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  [ { DB1 } ] Thông tin người khuyết tật  3 

  [ { OBX } ] Ghi chú/lưu ý / kết quả  7 

  [ { AL1 } ] Thông tin dị ứng  3 

  [ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

  [ DRG ] Nhóm liên hệ chẩn đoán  6 

  [ { --- Bắt đầu quy trình   

      PR1  Các quy trình  6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc quy trình   

  [ { GT1 } ] Bên bảo lãnh  6 

  [ { NK1 } ] Người nhà/Người có liên quan  3 

  [ { --- Bắt đầu thông tin bảo hiểm   

      IN1 Bảo hiểm  6 

      [ IN2 ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung  6 

      [ { IN3 } ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung – Chứng nhận  6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc thông tin bảo hiểm   

  [ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

  [ UB1 ] Thông tin hóa đơn phổ biến  6 

  [ UB2 ] Thông tin hóa đơn phổ biến 92   6 

} --- Kết thúc thăm khám   



 

ACK^P01^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch 

6.4.2. BAR/ACK – Lọc tài khoản bệnh nhân (Sự kiện P02) 

Nhìn chung, việc xóa bỏ tất cả các thông tin phiếu thu và hóa đơn của bệnh nhân là 

một chức năng nội bộ được kiểm soát bởi hệ thống tài chính kế toán bệnh nhân. Tuy 

nhiên, đôi khi sẽ xuất hiện yêu cầu chỉnh sửa một hoặc một loạt các tài khoản và đồng 

thời với nó có thể là yêu cầu phải có một thông báo về việc xóa tài khoản được gửi từ 

một hệ thống con khác và được xử lý bởi hệ thống kế toán hoặc tài chính bệnh nhân. Mặc 

dù một loạt các tài khoản có thể được lọc trong cùng một sự kiện này, tuy nhiên khuyến 

nghị sử dụng một phân đoạn PID duy nhất cho từng sự kiện. 

BAR^P02^BAR_P02: Lọc tài khoản bệnh nhân 

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 

EVN Loại sự kiện  3 

{ --- Bắt đầu thông tin bệnh nhân   

  PID Mã định danh bệnh nhân  3 

  [ PD1 ] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 

  [ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

  [ { DB1 } ] Thông tin người khuyết tật  3 

} --- Kết thúc thông tin bệnh nhân   



 

ACK^P02^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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch 

6.4.3. DFT/ACK – Các giao dịch đăng tải thông tin tài chính chi tiết (Sự kiện P03) 

Bản tin giao dịch tài chính chi tiết (DFT) được dùng để mô tả một giao dịch tài 

chính được truyền đưa giữa các hệ thống, ví dụ như truyền tới hệ thống thanh toán để tính 

các chi phí dịch vụ phụ trợ hay truyền từ hệ thống quản lý bệnh nhân (ADT – Tiếp nhận, 

xuất viện, chuyển đi) đến hệ thống thanh toán để tính phí đối với bệnh nhân, vv. 

Trường hợp sử dụng Bản tin giao dịch tài chính chi tiết liên quan đến Chỉ định 

tương ứng: 

Thông tin này có thể được tạo ra theo nhiều cách. Ví dụ, khi một giao dịch tài chính 

chi tiết cho một khoản phí dịch vụ phụ trợ được gửi đến một hệ thống thanh toán, hệ 

thống này đồng thời theo dõi các giao dịch liên quan đến chỉ định thông qua mã số chỉ 

định hoặc có thể đăng thông tin các giao dịch này cùng với thông tin bổ sung về chỉ định 

đó. Nhờ đó, một dịch vụ đạt tới trạng thái mà trong đó một giao dịch tài chính chi tiết 

được tạo ra và giao tiếp với các hệ thống khác cùng với thông tin tùy chọn về chỉ định 

tương ứng. Nếu bản tin chứa nhiều giao dịch trong cùng một chỉ định, ví dụ như một chỉ 

định bao gồm cả chi phí tiêm tĩnh mạch và dịch vụ xét nghiệm, thông tin chỉ định được 

nhập vào cấu trúc phân đoạn Chỉ định nằm trước các phân đoạn FT1. Nếu bản tin chứa 

nhiều giao dịch tương ứng với các chỉ định khác nhau của cùng một tài khoản, mỗi phân 

đoạn FT1 sẽ chứa các thông tin liên quan đến chỉ định tương ứng với từng giao dịch cụ 

thể trong bản tin. 

Nếu thông tin chỉ định chung được gửi, Mã Điều khiển Chỉ định sẽ phản ánh tình 

trạng hiện tại của chỉ định đó và không kích hoạt sự kiện nào liên quan đến chỉ định này 

trên các ứng dụng tiếp nhận. Ví dụ nếu các Quan sát lâm sàng được đính kèm cùng với 



thông tin chỉ định chung, mã điều khiển chỉ định sẽ là 'RE' tương ứng với các quan sát 

theo sau. 

Nếu thông tin chỉ định chung được gửi có liên quan đến toàn bộ bản tin hay một 

giao dịch tài chính cụ thể, Mã Điều khiển Chỉ định là bắt buộc và phải phản ánh tình 

trạng hiện tại của chỉ định chung và không kích hoạt sự kiện nào liên quan đến chỉ định 

này trên các ứng dụng tiếp nhận. Ví dụ nếu các Quan sát lâm sàng được đính kèm cùng 

với thông tin chỉ định, các mã điều khiển chỉ định sẽ là 'RE' tương ứng với các quan sát 

theo sau. 

Nếu các thông tin chi tiết của chỉ định được gửi có liên quan đến toàn bộ bản tin hay 

một giao dịch tài chính cụ thể, các trường dữ liệu bắt buộc cho phân đoạn chi tiết này 

phải kết hợp với thông tin đó. 

DFT^P03^DFT_P03: Giao dịch tài chính chi tiết 

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 

EVN Loại sự kiện  3 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[ PD1 ] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT  
 15 

[ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

[ PV2 ] 
Lần thăm khám của bệnh nhân – Thông tin 

bổ sung 
 3 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

[ { DB1 } ] Thông tin người khuyết tật  3 

[ {1 --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

  [ ORC ] 
Yêu cầu chung (đối với tất cả các trường 

FT1) 
 4 

                                              

1  Nếu xuất hiện ở đây thì mức độ dữ liệu của chỉ định này là phổ biến, áp dụng với tất cả các phân đoạn FT1. Các phân đoạn ORC, TQ1, 

TQ2, OBR, NTE, OBX, và NTE không bắt buộc phải có trong sự kiện P03 vì đây là bản tin tài chính. 



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [ { --- Bắt đầu TIMING_QUANTITY   

      TQ1 Thời gian/số lượng  4 

      [ { TQ2 } ] Thời gian/số lượng thứ tự chỉ định  4 

  } ] --- Kết thúc TIMING_QUANTITY   

  [ --- Bắt đầu ORDER   

    OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định  4 

    [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về chi tiết Chỉ định)  2 

  ] --- Kết thúc ORDER   

  [ { --- Bắt đầu OBSERVATION   

      OBX Quan sát/kết quả  7 

      [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về kết quả)  2 

  } ] --- Kết thúc OBSERVATION   

} ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

{  --- Bắt đầu FINANCIAL   

  FT1  Giao dịch tài chính  6 

  { [ PRT ] } Sự tham gia   

  { [ ROL ] } 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
  

  [ NTE ] 
Ghi chú và lưu ý (hạng mục trực tuyến - 

FT1 – phía trên) 
 2 

  [ {  --- Bắt đầu FINANCIAL_PROCEDURE   

      PR1 Thủ tục  6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc FINANCIAL_PROCEDURE   

  [ {2 --- Bắt đầu FINANCIAL_COMMON   

      [ ORC ] 
Chỉ định chung (đối với FT1 cụ thể phía 

trên) 
 4 

      [ { 
--- Bắt đầu FINANCIAL_TIMING 

QUANTITY 
  

          TQ1 Thời gian/số lượng  4 

          [ { TQ2 } ] Thời gian/số lượng thứ tự Chỉ định   4 

      } ] 
--- Kết thúc 

FINANCIAL_TIMING_QUANTITY 
  

                                              
2 Nếu xuất hiện ở đây thì mức độ dữ liệu của chỉ định này là cụ thể cho FT1 được nhúng trong cùng cấp tương ứng. Các phân đoạn ORC, TQ1, 

TQ2, OBR, NTE, OBX, và NTE không bắt buộc phải có trong sự kiện P03 vì đây là bản tin tài chính.  



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      [ --- Bắt đầu FINANCIAL_ORDER   

        OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định  4 

        [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về chi tiết của yêu cầu)  2 

      ] --- Kết thúc FINANCIAL_ORDER   

      [ { --- Bắt đầu FINANCIAL_OBSERVATION   

          OBX Quan sát/kết quả  7 

          [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về kết quả)  2 

      } ] --- Kết thúc FINANCIAL_OBSERVATION   

  }] 
--- Kết thúc FINANCIAL_COMMON 

ORDER 
  

} --- Kết thúc FINANCIAL   

[ { DG1 } ]3 
Chẩn đoán (chung cho tất cả các trường 

FT1) 
 6 

[ DRG ] Nhóm chẩn đoán liên quan  6 

[ { GT1 } ]4 Bên bảo lãnh (chung cho mọi trường FT1s)  6 

[ {5 --- Bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm (chung cho mọi trường FT1s)  6 

    [ IN2 ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung  6 

    [ { IN3 } ] 
Bảo hiểm – Thông tin bổ sung – Chứng 

nhận 
 6 

    [ { PRT } ] Sự tham gia   

    [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

} ] --- Kết thúc INSURANCE   

[ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

Lưu ý:  Phân đoạn ROL có thuộc tính tùy chọn được bổ sung sau phân đoạn PD1 để chuyển 

thông tin đến các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế và sau phân đoạn PV2 để bổ sung thông tin về bác 

sĩ gửi các thông tin đó (ví dụ bác sĩ thăm khám, bác sĩ giới thiệu, bác sĩ  tư vấn…), và giữa các 

cơ quan bảo hiểm để truyền tải thông tin đến các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm. 

Lưu ý: Có sự chồng chéo thông tin giữa các phân đoạn FT1, DG1 và PR1. Nếu thông tin chẩn 

đoán được gửi trong phân đoạn FT1, nó cần phải đồng nhất với thông tin chứa trong phân đoạn 

DG1 cùng cấp bất kỳ. Do trường dữ liệu mã thủ tục trong FT1 không lặp lại, nếu thông tin thủ 

                                              
3 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu chẩn đoán là chung cho mọi FT1. 

4 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu về người bảo lãnh là chung cho mọi FT1. 

5 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu bảo hiểm là chung cho mọi FT1. 



tục được gửi trong FT1 thì khuyến nghị sử dụng mã của quy trình chính trong FT1 này (trường 

dữ liệu PR1-14 – Mức độ ưu tiên thủ tục giá trị mã 1). 

Lưu ý: Tập bổ sung của phân đoạn DG1/DRG/GT1/IN1/IN2/IN3/ROL được thêm vào ở phiên 

bản 2.4 đã được thu hồi do việc điều chỉnh kỹ thuật 

 

ACK^P03^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

6.4.4. QRY/DSR – Tạo báo cáo phiếu thu và hóa đơn (Sự kiện P04) 

Được giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.4 và mới hơn; xem Chương 

5, "Truy vấn", mục 5.4. Truy vấn chế độ cơ bản và các phân đoạn QRD/QRF đã được 

thay thế. 

6.4.5. BAR/ACK – Cập nhật tài khoản (Sự kiện P05) 

Sự kiện P05 được gửi khi một tài khoản được cập nhật. Từ phiên bản 2.3 trở về sau, 

sự kiện P01 (thêm tài khoản) chỉ nên được sử dụng để tạo một tài khoản mới, không được 

sử dụng cho việc cập nhật tài khoản hiện có. Phiên bản 2.4 bổ sung sự kiện P10 (truyền 

tải các nhóm phân loại thanh toán vận chuyển [APC – Phân loại chi phí vận chuyển]), 

theo đó sự kiện P05 (cập nhật tài khoản) sẽ được sử dụng để gửi thông tin mã hóa của 

bệnh nhân nội trú và sự kiện P10 (truyền tải các nhóm phân loại thanh toán vận chuyển 

[APC]) sẽ được sử dụng để gửi thông tin mã hóa của bệnh nhân ngoại trú. 

BAR^P05^BAR_P05: Cập nhật tài khoản thanh toán 

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 



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

EVN Loại sự kiện  3 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[ PD1 ] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT  
 15 

{ --- Bắt đầu VISIT   

  [ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

  [ PV2 ] 
Lần thăm khám của bệnh nhân – Thông tin bổ 

sung 
 3 

  [ { PRT } ] Sự tham gia   

  [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  [ { DB1 } ] Thông tin người khuyết tật  3 

  [ { OBX } ] Quan sát/kết quả  7 

  [ { AL1 } ] Thông tin dự ứng  3 

  [ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

  [ DRG ] Nhóm liên hệ chẩn đoán  6 

  [ {  --- Bắt đầu PROCEDURE   

      PR1  Các quy trình  6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc PROCEDURE   

  [ { GT1 } ] Bên bảo lãnh  6 

  [ { NK1 } ] Người nhà / Người có liên quan  3 

  [ {  --- Bắt đầu INSURANCE   

      IN1 Bảo hiểm  6 

      [ IN2 ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung  6 

      [ { IN3 } ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung – Chứng nhận  6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc INSURANCE   

  [ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

  [ UB1 ] Thông tin hóa đơn phổ biến  6 

  [ UB2 ] Thông tin hóa đơn phổ biến 92   6 

  [ ABS ] Tóm tắt  6 



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [ { BLC } ] Mã nhóm máu  6 

  [ RMI ] Sự cố quản lý rủi ro  6 

} --- Kết thúc VISIT   

 

ACK^P05^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

6.4.6. BAR/ACK – Đóng tài khoản (Sự kiện P06) 

Sự kiện P06 là một thông báo rằng tài khoản đã được đóng và không thể cộng dồn 

các chi phí mới vào tài khoản này. Thông báo này không liên quan đến việc tài khoản đó 

đã được thanh toán đầy đủ hay chưa. Trường dữ liệu EVN-2 - Ngày/giờ lưu trữ phải bao 

gồm thông tin ngày đóng tài khoản. 

BAR^P06^BAR_P06: Đóng tài khoản thanh toán 

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 

EVN Loại sự kiện  3 

{ --- Bắt đầu PATIENT   

  PID Mã định danh bệnh nhân  3 

  [ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

} --- Kết thúc PATIENT   



 

ACK^P06^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

Lưu ý: Ủy ban kỹ thuật về các Chỉ định/Quan sát đã định nghĩa sự kiện P07-P09 là các bản tin 

trải nghiệm sản phẩm. Tham khảo Chương 7. 

6.4.7. BAR/ACK - truyền tải các nhóm phân loại thanh toán lưu động (APC) (Sự 

kiện P10) 

Sự kiện P10 được sử dụng để trao đổi các thông tin phân nhóm, phân loại thanh 

toán lưu động (APC). Việc phân nhóm có thể được ước tính hoặc dựa vào thực tế, dựa 

vào chỉ số trạng thái của APC trong trường dữ liệu GP1-1. Thông tin này được uỷ quyền 

ở Mỹ bởi Trung Tâm Dịch vụ chăm sóc sức khỏe chung và chăm sóc sức khỏe cho người 

già trên 65 tuổi (CMS) để hoàn trả tiền bảo hiểm cho các dịch vụ ngoại trú. Các phân 

đoạn PID và PV1 cũng được sử dụng để đáp ứng mục đích nhận dạng duy nhất. Khi các 

trường dữ liệu bệnh nhân hoặc thăm khám có liên quan khác thay đổi lĩnh vực, sự kiện 

A08 (cập nhật thông tin bệnh nhân) sẽ được sử dụng. 

BAR^P10^BAR_P10: Các nhóm APC 

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 

EVN Loại sự kiện  3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

[ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

GP1 Phân nhóm/hoàn trả - Thăm khám  6 



Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { --- Bắt đầu PROCEDURE   

    PR1  Các quy trình  6 

    [ GP2 ] Phân nhóm/hoàn trả - Thủ tục  6 

} ] --- Kết thúc PROCEDURE   

 

ACK^P10^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

6.4.8. DFT/ACK – Đăng thông tin chi tiết của giao dịch tài chính – Mở rộng (Sự kiện 

P11) 

Thông tin chi tiết của giao dịch tài chính (DFT) – Bản tin mở rộng được dùng để mô 

tả một giao dịch tài chính được truyền giữa các hệ thống, ví dụ như truyền tới hệ thống 

thanh toán để tính các chi phí dịch vụ phụ trợ hay truyền từ hệ thống quản lý bệnh nhân 

(ADT – Tiếp nhận/xuất viện/chuyển) đến hệ thống thanh toán để tính phí đối với bệnh 

nhân… Nó có chức năng tương tự như các bản tin giao dịch tài chính chi tiết (sự kiện 

P03). Ngoài ra, nó cũng được sử dụng trong các trường hợp sau đây. 

Trường hợp thêm các phân đoạn INX và GT1 kết hợp với các phân đoạn lặp FT1: 

Nếu thông tin bảo hiểm, bảo lãnh được quy định cụ thể cho một giao dịch tài chính 

nhất định của một bệnh nhân và khác với thông tin bảo hiểm, bảo lãnh thông thường của 

bệnh nhân đó, thì người sử dụng có thể dùng các phân đoạn INX và GT1 kết hợp với 

phân đoạn FT1 tương ứng. Nếu được sử dụng, các thông tin này sẽ thay thế các thông tin 

ở mức độ bệnh nhân. 

Ví dụ: Trước khi một người được nhận vào làm thường phải tiến hành kiểm tra sức 

khỏe. Chi phí của các đợt kiểm tra này được trả bởi các công ty chứ không phải bằng bảo 

hiểm y tế cá nhân của người đó. Trong số các bác sĩ thực hiện các kiểm tra này có một 



người là bác sĩ chuyên khoa mắt của bệnh nhân đó. Để thuận tiện và hiệu quả hơn, người 

bệnh đã hẹn thực hiện kiểm tra sức khỏe cùng lúc với cuộc hẹn đã có từ trước với bác sĩ 

chuyên khoa mắt. Các chi phí cho cuộc hẹn có từ trước với bác sĩ mắt này được trả bằng 

bảo hiểm y tế tư nhân của bệnh nhân. Cả hai giao dịch tài chính trên của cùng một bệnh 

nhân có thể được gửi đi trong cùng một bản tin. Trong trường hợp này, để tạo hóa đơn 

cho việc kiểm tra sức khỏe (do công ty chi trả) cần sử dụng phân đoạn GT1 kết hợp với 

các phân đoạn FT1 tương ứng. 

DFT^P11^DFT_P11: Thông tin chi tiết của giao dịch tài chính – Mở rộng 

Phân đoạns 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 

EVN Loại sự kiện  3 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[ PD1 ] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT  
 15 

[ PV1 ] Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

[ PV2 ] 
Lần thăm khám của bệnh nhân – Thông tin 

bổ sung 
 3 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

[ { DB1 } ] Thông tin người khuyết tật  3 

[ {6 --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

    [ ORC ] 
Chỉ định chung (đối với tất cả các trường dữ 

liệu FT1) 
 4 

    [ { --- Bắt đầu TIMING_QUANTITY   

        TQ1 Thời gian/số lượng  4 

        [ { TQ2 } ] Thời gian/số lượng thứ tự Chỉ định   4 

    } ] --- Kết thúc TIMING_QUANTITY   

    [ --- Bắt đầu ORDER   

                                              
6 Nếu xuất hiện ở đây thì mức độ dữ liệu của chỉ định này là phổ biến, áp dụng với tất cả các phân đoạn FT1. Các phân đoạn ORC, TQ1, TQ2, 

OBR, NTE, OBX, và NTE không bắt buộc phải có trong sự kiện P11 vì đây là bản tin tài chính. 



Phân đoạns Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định  4 

      [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về chi tiết chỉ định)  2 

    ] --- Kết thúc ORDER   

    [ { --- Bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Quan sát/kết quả  7 

        [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về kết quả)  2 

    } ] --- Kết thúc OBSERVATION   

} ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

        [ { DG1 } ]7 
Chẩn đoán (chung cho tất cả các trường dữ 

liệu FT1) 
 6 

[ DRG ]8 
Nhóm chẩn đoán liên quan(chung cho tất cả 

các trường dữ liệu FT1) 
 6 

[ { GT1 } ]9 Bên bảo lãnh (chung cho mọi trường FT1s)  6 

[ {10 --- Bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm (chung cho mọi trường FT1s)  6 

    [ IN2 ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung  6 

    [ { IN3 } ] 
Bảo hiểm – Thông tin bổ sung – Chứng 

nhận 
 6 

    [ { PRT } ] Sự tham gia   

    [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

} ]    --- Kết thúc INSURANCE   

[ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

{ --- Bắt đầu FINANCIAL   

  FT1  Giao dịch tài chính  6 

  [ { --- Bắt đầu FINANCIAL_PROCEDURE   

      PR1 Quy trình  6 

        [ { PRT } ] Sự tham gia   

        [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

  } ] --- Kết thúc FINANCIAL_PROCEDURE   

  [ {11 --- Bắt đầu FINANCIAL_COMMON   

                                              
7 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu chẩn đoán là chung cho mọi phân đoạn FT1. 

8 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu nhóm chẩn đoán liên quan là chung cho mọi phân đoạn FT1. 

9 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu người bảo lãnh là chung cho mọi phân đoạn FT1. 

10 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu bảo hiểm là chung cho mọi phân đoạn FT1. 



Phân đoạns Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

ORDER 

      [ ORC ] 
Chỉ định chung (đối với FT1 cụ thể phía 

trên) 
 4 

      [ { 
--- Bắt đầu FINANCIAL_TIMING 

QUANTITY 
  

          TQ1 Thời gian/số lượng  4 

          [ { TQ2 } ] Thời gian/số lượng thứ tự chỉ định  4 

      } ] 
--- Kết thúc FINANCIAL_TIMING 

QUANTITY 
  

      [ --- Bắt đầu FINANCIAL_ORDER   

        OBR Phân đoạn chi tiết chỉ định  4 

        [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về chi tiết của chỉ định)  2 

      ] --- Kết thúc FINANCIAL_ORDER   

      [ { --- Bắt đầu FINANCIAL_OBSERVATION   

         OBX Quan sát/kết quả  7 

          [ { NTE } ] Ghi chú và lưu ý (về kết quả)  2 

      } ] --- Kết thúc FINANCIAL_OBSERVATION   

  } ] 
--- Kết thúc FINANCIAL_COMMON 

ORDER 
  

  [ { DG1 } ]12 Chẩn đoán (riêng cho trường FT1 ở trên)  6 

  [ DRG ]13 
Nhóm chẩn đoán liên quan(riêng cho trường 

FT1 ở trên)  
 6 

  [ { GT1 } ]14 Bên bảo lãnh (riêng cho trường FT1 ở trên)  6 

  [ {15 --- Bắt đầu FINANCIAL_INSURANCE   

      IN1 
Thông tin bảo hiểm (riêng cho trường dữ 

liệu FT1 ở trên) 
 6 

      [ IN2 ] Bảo hiểm – Thông tin bổ sung  6 

      [ { IN3 } ] 
Bảo hiểm – Thông tin bổ sung – Chứng 

nhận 
 6 

      [ { PRT } ] Sự tham gia   

      [ { ROL } ] Chỉ được sử dụng để tương thích ngược.  15 

                                                                                                                                                  
11 Nếu xuất hiện ở đây thì mức độ dữ liệu của chỉ định này riêng cho phân đoạn FT1 tương ứng. Các phân đoạn ORC, TQ1, TQ2, OBR, NTE, 

OBX, và NTE không bắt buộc phải có trong sự kiện P11 vì đây là bản tin tài chính. 

12 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu chẩn đoán là riêng cho phân đoạn FT1 tương ứng. 

13 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu nhóm chẩn đoán liên quan là riêng cho phân đoạn FT1 tương ứng. 

14 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu người bảo lãnh là riêng cho phân đoạn FT1 tương ứng. 

15 Nếu xuất hiện ở đây thì dữ liệu bảo hiểm là riêng cho phân đoạn FT1 tương ứng. 



Phân đoạns Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

Không nên dùng đồng thời với PRT 

  } ]    --- Kết thúc FINANCIAL_INSURANCE   

} --- Kết thúc FINANCIAL   

Lưu ý: Phân đoạn ROL có thể được tùy chọn thêm vào sau phân đoạn PD1 để truyền thông tin 

cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người bệnh, sau phân đoạn PV2 để 

bổ sung thông tin về bác sĩ gửi thông tin (ví dụ: bác sĩ trực tiếp điều trị, bác sĩ giới thiệu, bác sĩ 

tư vấn), vào trong cấu trúc bảo hiểm để truyền tải thông tin cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe ban đầu ở mức độ bảo hiểm. 

Lưu ý: Có sự chồng lấn thông tin giữa các phân đoạn FT1, DG1 và PR1. Nếu thông tin chẩn 

đoán được gửi trong phân đoạn FT1, nó cần phải đồng nhất với thông tin chứa trong phân đoạn 

DG1 cùng cấp bất kỳ. Do trường mã quy trình trong FT1 không lặp lại, nếu thông tin quy trình 

được gửi trong FT1 thì khuyến nghị sử dụng mã của quy trình chính trong FT1 này (trường dữ 

liệu PR1-14 – Mức độ ưu tiên của Quy trình có giá trị mã 1). 

ACK^P11^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 

 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

6.4.9. BAR/ACK – Cập nhật chẩn đoán/thủ tục (Sự kiện P12) 

Sự kiện P12 được sử dụng để trao đổi các chẩn đoán hay các thủ tục trong chế độ 

cập nhật. Các trường dữ liệu mới được tạo ra trong phân đoạn DG1 và PR1 là mã định 

danh và mã hành động phải được sử dụng để chỉ ra sự thay đổi nên được áp dụng. Khi 

các trường dữ liệu thay đổi liên quan đến bệnh nhân hay lần thăm khám khác thì sử dụng 

sự kiện A08 (cập nhật thông tin bệnh nhân). 



BAR^P12^BAR_P12: Cập nhật chẩn đoán/Thủ tục 

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 

EVN Loại sự kiện  3 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

[ { DG1 } ] Chẩn đoán  6 

[ DRG ] Nhóm liên hệ chẩn đoán  6 

[ { --- Bắt đầu PROCEDURE   

    PR1 Các thủ tục  6 

    [ { PRT } ] Sự tham gia   

    [ { ROL } ] 
Chỉ được sử dụng để tương thích ngược. 

Không nên dùng đồng thời với PRT 
 15 

} ] --- Kết thúc PROCEDURE   

[ OBX ] Quan sát/kết quả  7 

 

ACK^P12^ACK: Bản tin báo 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 

Phân đoạn báo lỗi sẽ cho biết các trường dữ liệu là nguyên nhân gây ra việc từ chối 

giao dịch. 

6.5. CÁC ĐOẠN TIN TRONG BẢN TIN 

6.5.1. FT1 – Phân đoạn giao dịch tài chính 

Phân đoạn FT1 chứa dữ liệu chi tiết cần thiết để kết xuất các thông tin về các khoản 

phí, các khoản thanh toán và điều chỉnh… đến hồ sơ thanh toán của bệnh nhân. 



Bảng thuộc tính HL7 – FT1 – Giao dịch tài chính 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   00355 Thiết lập ID - FT1 

2 1..12  ST O   00356 ID giao dịch 

3 1..10  ST O   00357 ID nhóm giao dịch 

4   DR R   00358 Ngày giao dịch 

5   DTM O   00359 Ngày đăng tải giao dịch 

6   CWE R  0017 00360 Loại giao dịch 

7   CWE R  0132 00361 Mã giao dịch 

8    W   00362 Mô tả giao dịch 

9    W   00363 Mô tả giao dịch – Bổ sung, thay thế 

10  6= NM O   00364 Số lượng giao dịch 

11   CP O   00365 Khối lượng giao dịch – chi tiết 

12   CP O   00366 Khối lượng giao dịch – đơn vị 

13   CWE O  0049 00367 Mã khoa/phòng 

14   CWE O  0072 00368 ID Chương trình y tế  

15   CP O   00369 Số tiền bảo hiểm 

16   PL O   00133 Vị trí bệnh nhân được ấn định  

17   CWE O  0024 00370 Biểu phí 

18   CWE O  0018 00148 Loại bệnh nhân 

19   CWE O Y 0051 00371 Mã chẩn đoán – FT1 

20   XCN O Y 0084 00372 Mã người thực hiện 

21   XCN O Y  00373 Mã người chỉ định 

22   CP O   00374 Đơn giá 

23   EI O   00217 Mã số thực hiện chỉ định 

24   XCN O Y  00765 Mã người nhập 

25   CNE O  0088 00393 Mã thủ tục 

26   CNE O Y 0340 01316 Người hiệu chỉnh Mã thủ tục 

27   CWE O  0339 01310 Mã thông báo người thụ hưởng nâng cao 

28   CWE O  0476 01646 Lý do y tế cần thiết thực hiện lại thủ tục  

29   CWE O  0549 01845 Mã NDC 

30   CX O   01846 ID tham chiếu thanh toán 

31 1..4  SI O Y  01847 Khóa tham chiếu giao dịch 

32   XON O Y  02361 Đơn vị thực hiện 

33   XON O   02362 Đơn vị chỉ định 

34   CWE O   02363 Mã số hạng mục 

35  20= ST O   02364 Số model 

36   CWE O Y  02365 Mã xử lý đặc biệt 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

37   CWE O   02366 Mã phòng khám 

38   CX O   02367 Mã số chuyển tuyến 

39   CX O   02368 Mã số ủy quyền 

40   CWE O   02369 Mã phân loại nhà cung cấp dịch vụ  

41   CWE O  0456 01600 Mã số thuế 

42   ST O   00325 Mã số đơn thuốc 

43   CQ O   02370 
Số lượng NDC (mã thuốc quốc gia) và đơn 

vị đo lường 

6.5.1.1. FT1-1   Thiết lập ID - FT1   (SI)   00355 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số duy nhất xác định giao dịch. Với phân 

đoạn đầu tiên, số thứ tự sẽ là 1; với phân đoạn thứ 2, số thứ tự sẽ là 2… 

6.5.1.2. FT1-2   ID Giao dịch  (ST)   00356 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số được ấn định bởi hệ thống gửi, phục vụ 

cho mục đích điều khiển. Hệ thống nhận có thể trả lại mã số này để xác định lỗi. 

6.5.1.3. FT1-3   ID nhóm giao dịch  (ST)   00357 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định duy nhất nhóm giao dịch. 

6.5.1.4. FT1-4   Ngày giao dịch (DR)   00358  

Các thành phần dữ liệu:  <Range Start Date/Time (DTM)> ^ <Range End Date/Time (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian hoặc khoảng ngày/thời gian 

của giao dịch. Ví dụ, trường dữ liệu này có thể được sử dụng để xác định ngày mà một 

thủ tục, một thiết bị hoặc một xét nghiệm được tiến hành hay sử dụng. Giá trị mặc định 

có thể là ngày hiện tại. Để biểu thị một thời điểm, chỉ cần đặt giá trị cho thành phần thứ 

nhất. Nếu đặt giá trị cho thành phần dữ liệu thứ hai, trường dữ liệu này sẽ biểu thị khoảng 

thời gian diễn ra giao dịch. 

6.5.1.5. FT1-5   Ngày đăng tải giao dịch  (DTM)   00359  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày giao dịch đã được gửi đến hệ thống tài 

chính để đăng tải. 
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6.5.1.6. FT1-6   Loại giao dịch  (CWE)   00360  

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 mã xác định kiểu giao dịch. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0017 – Loại giao dịch trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

6.5.1.7. FT1-7   Mã giao dịch  (CWE)   00361  

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 mã được quy ước từ trước nhằm mục đích xác 

định duy nhất một giao dịch dựa trên Loại giao dịch (FT1-6). Ví dụ, trường dữ liệu này 

có thể được sử dụng để xác định một thủ tục, một sản phẩm, một xét nghiệm cần tính phí, 

hoặc phương thức thanh toán. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0132 – Mã 

giao dịch trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Xem các thảo luận trong 

Chương 7 để có thêm thông tin chi tiết về các khoản chi phí của ID dịch vụ phổ biến. 

6.5.1.8. FT1-8   Mô tả giao dịch   00362  

Chú ý: trường dữ liệu FT1-8 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã 

được thu hồi và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 



6.5.1.9. FT1-9   Mô tả giao dịch – Bổ sung, thay thế   00363  

Chú ý: trường dữ liệu FT1-9 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã 

được thu hồi và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.1.10. FT1-10   Số lượng giao dịch   (NM)   00364  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng hạng mục liên quan đến giao dịch 

này. 

6.5.1.11. FT1-11   Khối lượng giao dịch – chi tiết (CP)   00365 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với các khoảng đơn giá(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 khối lượng giao dịch. Trường dữ liệu này có 

thể có giá trị rỗng, nếu giao dịch được định giá tự động. Đây là tổng giá tiền của nhiều 

hạng mục trong giao dịch. 

6.5.1.12. FT1-12   Khối lượng giao dịch – đơn giá    (CP)   00366  

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với các khoảng đơn giá(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 đơn giá của giao dịch, tức là giá của một đơn 

vị sản phẩm / hạng mục 

6.5.1.13. FT1-13   Mã khoa/phòng    (CWE)   00367  

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 mã khoa/phòng kiểm soát mã giao dịch đã 

được đề cập ở trên. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0049 – Mã khoa/phòng 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.1.14. FT1-14   ID Chương trình y tế    (CWE)   00368  

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 mã định danh kế hoạch bảo hiểm chính kết 

hợp với giao dịch này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0072 – Mã định danh 

kế hoạch bảo hiểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.1.15. FT1-15   Số tiền bảo hiểm   (CP)   00369  

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với các khoảng đơn giá(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 số tiền được công bố trong kế hoạch bảo hiểm 

đã được đề cập ở trên. 



6.5.1.16. FT1-16   Địa điểm bệnh nhân được ấn định   (PL)   00133  

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility (HD)> ^ 

<Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building (HD)> ^ <Floor 

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với phòng bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với giường bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với cơ sở (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh vị trí toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền đối với vị trí (HD):  <Namespace ID (IS)> 

& <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa vị trí hiện tại của bệnh nhân.  Đây có thể là vị 

trí của bệnh nhân tại thời điểm hạng mục tính tiền được chỉ định hoặc dịch vụ tính phí 

được thực hiện. Xem trường dữ liệu PV1-3 – Vị trí được phân cho bệnh nhân để biết vị 

trí hiện tại được chỉ định cho bệnh nhân. 



6.5.1.17. FT1-17   Bảng chi phí   (CWE)   00370  

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 mã dùng để chọn biểu phí phù hợp để sử 

dụng cho việc chuyển giao dịch này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0024 – 

Biểu phí trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.1.18. FT1-18   Loại bệnh nhân    (CWE)   00148 

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 mã quy định kiểu bệnh nhân được chỉ định 

cho một giai đoạn chăm sóc y tế (đến khám ngoại trú hoặc nội trú). Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0018– Kiểu bệnh nhân trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được sử dụng để tính phí khác với loại bệnh nhân được 

dùng trong quá trình thăm khám bệnh, chữa bệnh được mô tả trong trường dữ liệu PV1-

18 – Loại bệnh nhân. 



6.5.1.19. FT1-19   Mã chẩn đoán   (CWE)   00371   

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 mã chẩn đoán chính được sử dụng cho mục 

đích thanh toán với giả định là mã ICD9-CM được dùng cho tất cả các mã chẩn đoán. 

Đây là mã chẩn đoán mới nhất được chỉ định cho bệnh nhân. Ngoài ra cũng có thể sử 

dụng ICD-10. Tên của hệ thống mã hóa (thành phần dữ liệu thứ ba) cho biết hệ thống mã 

hóa được sử dụng. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0051– Mã chẩn đoán 

trong Chương 2C. Các bảng mã để tìm giá trị cần thiết. 

6.5.1.20. FT1-20   Mã người thực hiện (XCN)   00372  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 toàn bộ tên/số của người hay nhóm người 

thực hiện một xét nghiệm, thủ tục hay giao dịch… Đây là nhóm nhà cung cấp dịch vụ. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0084– Mã người thực hiện trong Chương 

2C. Các bảng mã để tìm giá trị cần thiết. Trong phiên bản 2.7, nếu sử dụng trường dữ 

liệu XCN.1 – Mã số định danh thì bắt buộc phải dùng trường dữ liệu XCN.13 – Mã kiểu 

định danh và trường dữ liệu XCN.9 – Chỉ định ủy quyền hoặc XCN.22 – Chỉ định thẩm 

quyền hoặc XCN.23 – Chỉ định phòng ban. Nếu sử dụng trường dữ liệu XCN.2 – Họ thì 

bắt buộc phải dùng trường dữ liệu XCN.10 – Mã kiểu tên. Các giả định dựa trên vị trí 

hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp 

nhận. 

6.5.1.21. FT1-21   Mã người chỉ định    (XCN)   00373  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 toàn bộ tên/số của người hay nhóm người yêu 

cầu một xét nghiệm, thủ tục hay giao dịch… Trong phiên bản 2.7, nếu sử dụng trường dữ 

liệu XCN.1 – Mã số định danh thì bắt buộc phải dùng trường dữ liệu XCN.13 – Mã kiểu 

định danh và XCN.9 – Chỉ định ủy quyền hoặc XCN.22 – Chỉ định thẩm quyền hoặc 

XCN.23 – Chỉ định khoa/phòng. Nếu sử dụng trường dữ liệu XCN.2 – Họ thì bắt buộc 

phải dùng XCN.10 – Mã kiểu tên. Các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được 

phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.1.22. FT1-22   Đơn giá (CP)   00374  

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 đơn giá của giao dịch hay giá của một hạng 

mục trong giao dịch. 



6.5.1.23. FT1-23   Mã số thực hiện chỉ định    (EI)   00217  

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này được sử dụng khi hệ thống thanh toán yêu cầu 

chứng minh báo cáo quan sát để thực hiện việc thanh toán. Đây là con số được sử dụng 

bởi hệ thống thực hiện chỉ định để xác định duy nhất một kết quả. Xem Chương 4 để biết 

thêm chi tiết. 

6.5.1.24. FT1-24   Mã người nhập    (XCN)   00765  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 toàn bộ tên/mã số của người nhập thông tin 

bảo hiểm. 



6.5.1.25. FT1-25   Mã thủ tục   (CNE)   00393 

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 mã định danh duy nhất của một thủ tục (phẫu 

thuật, thủ thuật, kỹ thuật, …) trong danh mục cần tính phí. Tham khảo Bảng được định 

nghĩa bên ngoài 0088 – Mã thủ tục trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Dữ liệu của trường này được mã hóa tương thích với các hệ thống lâm sàng và phụ trợ. 

Trong phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài đã biết có thể áp dụng được 

bao gồm những hệ thống được liệt kê trong bảng dưới đây. Nếu bộ mã đang sử dụng có 

trong bảng này thì bắt buộc phải sử dụng ký hiệu tương ứng. 

Hệ thống mã hóa mã quy trình (bảng HL7 0396) 

Mã Mô tả Ghi chú / Nguồn 

C4 CPT-4 
Hiệp hội Y khoa Mỹ, P.O. Box 10946, Chicago IL  

60610. 

C5 CPT-5   (đang xây dựng – cùng đơn vị như trên) 

HCPCS 

Hệ thống mã hóa 

thủ tục phổ biến 

CMS (trước là 

HCFA)   

HCPCS: bao gồm các mã cho thiết bị y tế, thuốc tiêm, 

dịch vụ vận chuyển và các dịch vụ khác không có trong 

CPT4. 

HPC 

HCPCS - Mã thủ 

tục CMS (trước 

là HCFA) 

HCPCS hay hệ thống mã thủ tục phổ biến HCFA 

(Health Care Financing Administration – quản trị tài 

chính y tế) bao gồm các mô tả làm rõ. 16 

                                              
16  Mã HCPCS được chia thành 3 mức. Mức I bao gồm toàn bộ các mã tham chiếu CPT-4. Mức II bao gồm các mã tham chiếu CDT-2 

(American Dental Association’s Current Dental Terminology). Mức này cũng bao gồm các mã do HCPCS đưa ra và được chấp thuận Alpha-

Numeric Editorial Panel, bao gồm CMS, Health Insurance Association of America, và Blue Cross and Blue Shield Association. Mức III bao 

gồm các mã được xây dựng nội bộ bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Mô tả làm rõ HCPCS cũng được chia thành 3 mức tương tự, 

mức I bao gồm các mô tả làm rõ CPT-4, mức II gồm các mô tả làm rõ CDT-II và các mô tả làm rõ do HCPCS đưa ra, mức III gồm các mô 

tả làm rõ nội bộ. Mã thủ tục và mô tả làm rõ thuộc mức II do HCPCS xây dựng có thể được tìm thấy tại 

http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm. CMS ban hành các mã HCPCS thông qua Dịch vụ thông tin kỹ thuật quốc gia (NTIS, 

http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm


Mã Mô tả Ghi chú / Nguồn 

I10P 
ICD-10  Mã thủ 

tục 

Hệ thống mã quy trình (ICD-10-PCS.)  Xem 

http://www/hcfa.gov/stats/icd10.icd10.htm để biết 

thêm thông tin. 

6.5.1.26. FT1-26   Điều chỉnh Mã thủ tục   (CNE)   01316  

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 việc hiệu chỉnh mã thủ tục đối với mã thủ tục 

được báo cáo trong trường dữ liệu FT1-25-Mã thủ tục. Việc điều chỉnh mã thủ tục được 

định nghĩa bởi các cơ quan quản lý như CMS và AMA. Nhiều mã điều chỉnh có thể được 

báo cáo, sắp xếp lần lượt theo thứ tự ưu tiên do người nhập. Đây cũng là yêu cầu của UB 

và mẫu yêu cầu 1500. Thứ tự trên biểu mẫu sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn trả tiền bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0340 – Hiệu chỉnh mã thủ tục trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Quy tắc sử dụng: Trường dữ liệu này chỉ được sử dụng khi trường dữ liệu FT1-25-

Mã thủ tục chứa các mã thủ tục cụ thể cần phải có sự điều chỉnh để phục vụ cho việc 

thanh toán hoặc khám chữa bệnh. Ví dụ, các mã HCPCP yêu cầu phải có sự hiệu chỉnh để 

tăng tính chính xác. 

Từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài đã biết bao gồm cả các hệ thống 

trong các bảng được đề cập đến. Nếu bộ mã được sử dụng nằm trong bảng được đề cập 

đến thì phương pháp mã hóa trong bảng đó sẽ được sử dụng. 

                                                                                                                                                  

www.ntis.gov) và bao gồm cả các mã CDT-2 thuộc mức II nhưng không bao gồm các mã CPT-4 (thuộc mức I). Các mã CPT-4 này có thể 

được ban hành đến các nhà thầu của CMS. 

http://www/hcfa.gov/stats/icd10.icd10.htm
http://www.ntis.gov/


Hệ thống mã hóa mô tả làm rõ mã quy trình (bảng HL7 0396)  

Mã Mô tả Ghi chú / Nguồn 

CPTM 
Mã điều chỉnh 

CPT 

Có sẵn cho AMA tại địa chỉ của CPT được đề cập ở 

trên. Các mã này được liệt kê tại phụ lục A của phiên 

bản chuẩn CPT 2000 (American Medical Association, 

Chicago, IL). 

HPC 

HCPCS - Mã thủ 

tục CMS (trước 

là HCFA) 

HCPCS hay hệ thống mã quy trình phổ biến HCFA 

(Health Care Financing Administration – quản trị tài 

chính y tế) bao gồm các mô tả làm rõ. 17 

I10P 
ICD-10  Mã thủ 

tục 

Hệ thống mã quy trình (ICD-10-PCS.)  Xem 

http://www/hcfa.gov/stats/icd10.icd10.htm để biết 

thêm thông tin. 

I9C ICD-9-CM  

Ủy ban về các hoạt động bệnh viện và hành nghề, 1968 

Green Road, Ann Arbor, MI 48105 (bao gồm tất cả các 

quy trình khám chữa bệnh và các xét nghiệm chẩn 

đoán). 

ICD10

AM 

ICD-10 Phiên 

bản hiệu chỉnh 

của Úc 

 

ICD10

CA 
ICD-10 Canada  

                                              
17 Mã HCPCS được chia thành 3 mức. Mức I bao gồm toàn bộ các mã tham chiếu CPT-4. Mức II bao gồm các mã tham chiếu CDT-2 (American 

Dental Association’s Current Dental Terminology). Mức này cũng bao gồm các mã do HCPCS đưa ra và được chấp thuận Alpha-Numeric 

Editorial Panel, bao gồm CMS, Health Insurance Association of America, và Blue Cross and Blue Shield Association. Mức III bao gồm các 

mã được xây dựng nội bộ bởi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế. Mô tả làm rõ HCPCS cũng được chia thành 3 mức tương tự, mức I 

bao gồm các mô tả làm rõ CPT-4, mức II gồm các mô tả làm rõ CDT-II và các mô tả làm rõ do HCPCS đưa ra, mức III gồm các mô tả làm 

rõ nội bộ.  

 

Mã quy trình và mô tả làm rõ thuộc mức II do HCPCS xây dựng có thể được tìm thấy tại http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm. CMS ban 

hành các mã HCPCS thông qua Dịch vụ thông tin kỹ thuật quốc gia (NTIS, www.ntis.gov) và bao gồm cả các mã CDT-2 thuộc mức II 

nhưng không bao gồm các mã CPT-4 (thuộc mức I). Các mã CPT-4 này có thể được ban hành đến các nhà thầu của CMS 

http://www/hcfa.gov/stats/icd10.icd10.htm
http://www.hcfa.gov/stats/anhcpcdl.htm
http://www.ntis.gov/


6.5.1.27. FT1-27   Mã thông báo người thụ hưởng bảo hiểm nâng cao   (CWE)   

01310    

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 cho biết trạng thái sự đồng ý của bệnh nhân hoặc 

của người đại diện cho bệnh nhân đối với trách nhiệm chi trả các dịch vụ không được bảo 

hiểm chi trả. Thành phần dữ liệu này được đưa ra để đáp ứng các yêu cầu y tế cần thiết 

của CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) cho các dịch vụ ngoại trú. Thành 

phần dữ liệu này cho biết: (a) mã chẩn đoán liên quan đến dịch vụ này tùy thuộc vào các 

thủ tục y tế cần thiết hay không, (b) đối với các dịch vụ này, bệnh nhân đã được thông 

báo về việc có thể phải tự thanh toán phí dịch vụ hay chưa, (c) bệnh nhân đã đồng thanh 

toán cho dịch vụ này hay chưa. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0339 – Mã 

thông báo người thụ hưởng bảo hiểm nâng cao trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

6.5.1.28. FT1-28   Lý do y tế cần thiết thực hiện lại thủ tục   (CWE)   01646  

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 được dùng để ghi lại lý do thủ tục được đề cập đến 

trong trường dữ liệu FT1-25 – Mã thủ tục là một bản sao của một chỉ định/tính phí trước 

đó với cùng một bệnh nhân trong cùng ngày dịch vụ y tế đã được xác định là cần thiết 



phải thực hiện. Lý do có thể được mã hóa hoặc có thể là một mục nhập theo dạng văn 

bản. Trường dữ liệu này được thiết kế để cung cấp cho hệ thống tài chính thông tin về 

người thanh toán hóa đơn cho các thủ tục được thực hiện lại. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0476 – Nguyên nhân y tế cần thiết đối với việc lặp lại một thủ tục trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.1.29. FT1-29   Mã NDC   (CWE)   01845 

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 được dùng để định nghĩa mã NDC (National Drug 

Code – mã thuốc quốc gia) được yêu cầu bởi HIPAA (Health Insurance Portability and 

Accountability Act) trong trường hợp cần kết xuất hóa đơn thuốc điện tử. Tham khảo 

Bảng được định nghĩa bên ngoài 0549 – Mã NDC trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

Nếu hệ thống hỗ trợ nhiều mã NDC cho một khoản chi phí thì thông tin này sẽ được 

gửi đi trong các phân đoạn dữ liệu OBX. Trường dữ liệu FT1-29 và FT1-43 có thể được 

sử dụng cho số lượng và các mã NDC đơn lẻ thay vì dùng phân đoạn OBX. 

6.5.1.30. FT1-30   ID tham chiếu thanh toán  (CX)   01846 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát(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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: Mã số tham chiếu thanh toán của phương thức thanh toán đã được báo 

cáo trong trường dữ liệu FT1-7 – Mã giao dịch 

6.5.1.31. FT1-31   Khóa tham chiếu giao dịch  (SI)   01847 

Định nghĩa: Khóa tham chiếu liên kết giữa khoản thanh toán với các khoản chi phí 

tương ứng trong một hóa đơn điện tử. Trường dữ liệu này nên chứa giá trị của trường dữ 

liệu FT1-1 – Thiết lập ID FT1 trong đó xác định các khoản chi phí tương ứng cần thanh 

toán. Trường dữ liệu này được lặp đi lặp lại cho phép thanh toán được gửi đi cùng với 

nhiều khoản chi phí khác nhau. 

6.5.1.32. FT1-32   Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ   (XON)   02361 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên cơ sở y tế nơi mà dịch vụ được thực hiện 

bởi nhóm/người cung cấp đã được xác định trong trường dữ liệu FT1-20 – Mã người thực 

hiện. 

6.5.1.33. FT1-33   Cơ sở y tế ra chỉ định   (XON)   02362 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 



Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên cơ sở y tế nơi mà dịch vụ được chỉ định 

bởi Nhóm/Người ra Chỉ định đã được xác định trong trường dữ liệu FT1-21 – Mã người 

chỉ định. 

6.5.1.34. FT1-34   Mã số hạng mục   (CWE)   02363 

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 mã số hạng mục đối với một sản phẩm. Nếu 

trường dữ liệu này có giá trị, thì giá trị này sẽ ghi đè lên các giá trị có trong danh mục 

dịch vụ. Mã số hạng mục (cùng với số Model) có thể được xem như mã số bổ sung cho 

các khoản chi phí liên quan đến một thiết bị hoặc hàng hóa cụ thể. 

6.5.1.35. FT1-35   Số Model   (ST)   02364 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các số Model cho một sản phẩm. Giá trị của 

trường dữ liệu này (nếu có) sẽ ghi đè lên các giá trị có trong danh mục dịch vụ. Số Model 

(cùng với mã số hạng mục) có thể được xem như mã số bổ sung cho các khoản phí liên 

quan đến một thiết bị hoặc hàng hóa cụ thể. 



6.5.1.36. FT1-36   Mã xử lý đặc biệt    (CWE)   02365      

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 Mã xử lý đặc biệt dùng trong các tình huống 

hoàn trả chi phí. Giá trị của trường dữ liệu này (nếu có) sẽ ghi đè lên các giá trị trong 

danh mục dịch vụ. 

6.5.1.37. FT1-37   Mã phòng khám (CWE)   02366        

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 các trạng thái cụ thể hoặc loại hình chi trả cụ 

thể đối với dịch vụ cụ thể hoặc địa điểm thực hiện dịch vụ. 

6.5.1.38. FT1-38   Mã số chuyển tuyến   (CX)   02367  

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 



Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 Mã số chuyển tuyến tới chi phí. 

6.5.1.39. FT1-39   Mã số ủy quyền (CX)   02368      

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát  (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số ủy quyền được ấn định cho chi phí 

chuyển tuyến 

6.5.1.40. FT1-40   Mã phân loại nhà cung cấp dịch vụ  (CWE)   02369 

Các thành phần dữ liệu (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 mã phân loại các nhà cung cấp dịch vụ. Nó 

cho phép các nhà cung cấp xác định loại hình chuyên môn trong các dịch vụ cụ thể. 



6.5.1.41. FT1-41   Mã số thuế (CWE)   01600      

Các thành phần dữ liệu (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 mã số thuế đối với khoản thu phí. Giá trị của 

trường dữ liệu này (nếu có) sẽ ghi đè lên các giá trị trong danh mục dịch vụ. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0456 – Mã số thuế trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

6.5.1.42. FT1-42   Mã số đơn thuốc    (ST)   00325 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số đơn thuốc được chỉ định bởi Ứng dụng 

Dược hoặc Điều trị. Giá trị này là duy nhất và tương đương với mã số thực hiện chỉ định 

tại quầy thuốc hoặc nơi điều trị. Tại một số địa điểm, đây có thể là số thứ tự (nội bộ) 

được tạo ra tại quầy thuốc hoặc hệ thống điều trị. Tại một số địa điểm khác, đây có thể là 

số được tạo ra bên ngoài. 

6.5.1.43. FT1-43  Số lượng NDC (mã thuốc quốc gia) và đơn vị đo lường (CQ)   

02370     

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu 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 số lượng mã thuốc và đơn vị đo lường tương 

ứng theo mã NDC trong trường dữ liệu FT1-29 - Mã NDC. 

6.5.2. DG1 - Phân đoạn chẩn đoán 

Phân đoạn DG1 chứa các loại thông tin chẩn đoán khác nhau của bệnh nhân, ví dụ 

như nhập viện, nguồn gốc… Phân đoạn DG1 được sử dụng để gửi nhiều chẩn đoán (ví dụ 

như các bệnh án mã hóa). Nó cũng được sử dụng khi trường dữ liệu FT1-19 – Mã chẩn 

đoán - FT1 không cung cấp đủ thông tin cho hệ thống thanh toán. Mã chẩn đoán này nên 

được phân biệt với phân đoạn vấn đề lâm sàng được sử dụng bởi bộ phận chăm sóc để 

quản lý bệnh nhân (xem Chương 12, Chăm sóc bệnh nhân). Phần này cũng xác định các 

phương pháp mã hóa. 

Bảng thuộc tính HL7 - DG1- Chẩn đoán 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00375 Thiết lập ID - DG1 

2    W   00376 Phương pháp mã hóa chẩn đoán 

3   CWE R  0051 00377 Mã chẩn đoán - DG1 

4    W   00378 Mô tả chẩn đoán 

5   DTM O   00379 Ngày / giờ chẩn đoán 

6   CWE R  0052 00380 Kiểu chẩn đoán 

7    W   00381 Danh mục chẩn đoán chính 

8    W   00382 Nhóm chẩn đoán liên quan 

9    W   00383 Chỉ báo chấp nhận DRG 

10    W   00384 Mã kiểm tra phân nhóm DRG 

11    W   00385 Loại chi phí ngoài 

12    W   00386 Số ngày tính phí thêm 

13    W   00387 Chi phí tính thêm bên ngoài 

14    W   00388 Kiểu và phiên bản phân loại nhóm 

15  2= NM O  0359 00389 Mức độ ưu tiên chẩn đoán 

16   XCN O Y  00390 Bác sỹ chẩn đoán lâm sàng 

17   CWE O  0228 00766 Phân loại chẩn đoán 

18 1..1  ID O  0136 00767 Chỉ số bảo mật 

19   DTM O   00768 Ngày / Giờ Xác nhận 

20   EI C   01850 Định danh chẩn đoán 

21 1..1  ID C  0206 01894 Mã hoạt động chẩn đoán 

22   EI C   02152 Chẩn đoán nhóm (cha) 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

23   CWE O  0728 02153 Mã giá trị DRG CCL 

24 1..1  ID O  0136 02154 Cách sử dụng phân nhóm DRG 

25   CWE O  0731 02155 Trạng thái xác định chẩn đoán DRG 

26   CWE O  0895 02288 Chỉ số POA (Trạng thái khi vào viện) 

6.5.2.1. DG1-1   Thiết lập ID - DG1   (SI)   00375 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số nhận dạng giao dịch. Phân đoạn xuất 

hiện đầu tiên sẽ có số thứ tự là 1, phân đoạn tiếp theo sẽ là 2… 

6.5.2.2. DG1-2   Phương pháp mã hóa chẩn đoán  00376       

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-2 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.3. DG1-3   Mã chẩn đoán - DG1   (CWE)   00377 

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 DG1-3 – Mã chẩn đoán DG1 chứa mã chẩn đoán được 

gán cho từng chẩn đoán. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0051 – Mã chẩn 

đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Dữ liệu trong trường dữ liệu 

này thuộc kiểu dữ liệu CWE để có thể tương thích với các hệ thống lâm sàng và phụ trợ. 

Bắt buộc phải có một trong hai trường dữ liệu DG1-3.1-Định danh hoặc DG1-3.2-Văn 

bản. Khi thành phần dữ liệu DG1-3.1- Định danh  chứa một mã nào đó, thì thành phần dữ 

liệu DG1-3.3-Tên hệ thống mã hóa phải xác định một hệ thống mã hóa. 

Tên của các hệ thống mã hóa chẩn đoán khác nhau được liệt kê trong Chương 2, 

phần 2.16.4, "Bảng hệ thống mã hóa". 
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6.5.2.4. DG1-4   Mô tả chẩn đoán  00378  

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-4 được sử dụng kể từ phiên bản 2.3 và các chi tiết 

sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.5. DG1-5   Ngày / giờ chẩn đoán (DTM)   00379   

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian chẩn đoán được xác định. 

6.5.2.6. DG1-6   Kiểu chẩn đoán   (CWE)   00380   

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 mã xác định kiểu chẩn đoán được gửi đi. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0052 – Kiểu chẩn đoán trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này không còn được sử dụng để thể 

hiện "DRG" do các trường dữ liệu DRG đã được chuyển sang phân đoạn DRG mới. 

6.5.2.7. DG1-7   Danh mục chẩn đoán chính  00381  

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-7 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6.  

6.5.2.8. DG1-8   Nhóm chẩn đoán liên quan   00382 

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-8 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.9. DG1-9   Chỉ số chấp nhận DRG   00383  

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-9 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 



6.5.2.10. DG1-10   Mã kiểm tra phân nhóm DRG   00384            

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-10 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.11. DG1-11   Loại nằm ngoài nhóm chẩn đoán   00385 

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-11 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.12. DG1-12   Số ngày phải chi trả nằm ngoài   00386 

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-12 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.13. DG1-13   Chi phí nằm ngoài   00387 

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-12 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.14. DG1-14   Loại và phiên bản phân nhóm   00388 

Chú ý: Trường dữ liệu DG1-12 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.2.15. DG1-15   Mức độ ưu tiên của chẩn đoán    (NM)   00389     

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số xác định tính quan trọng hay mức độ ưu 

tiên của mã chẩn đoán. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0359 – Mức độ ưu 

tiên chẩn đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Lưu ý: Từ phiên bản 2.7, kiểu dữ liệu đã chuyển sang dạng số. Ý nghĩa của các giá trị 

vẫn giống như trong Bảng HL7 0418 – Mức độ ưu tiên thủ tục, giá trị 0 cho biết quy trình 

này không được đề cập đến trong bảng xếp hạng. Giá trị 1 cho biết đây là thủ tục chính. 

Giá trị 2-99 cho biết mức độ xếp hạng của các thủ tục thứ cấp. 



6.5.2.16. DG1-16   Bác sỹ chẩn đoán lâm sàng   (XCN)   00390 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

<Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 cho biết cá nhân chịu trách nhiệm tạo ra thông tin 

chẩn đoán. Kể từ phiên bản 2.7, nếu trường dữ liệu XCN.1 – Mã số định danh được sử 

dụng, thì bắt buộc phải có trường dữ liệu XCN.13 – Mã kiểu định danh và XCN.9 – Ấn 

định thẩm quyền hoặc XCN.22 – Ấn định phạm vi hoặc XCN.23 – Ấn định khoa/phòng. 

Nếu trường dữ liệu XCN.2 – Họ được sử dụng thì bắt buộc phải có trường dữ liệu  

XCN.10 – Mã kiểu tên. Các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô 

tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 



6.5.2.17. DG1-17   Phân loại chẩn đoán   (CWE)   00766 

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 cho biết nếu thông tin bệnh nhân là các mã chẩn 

đoán hay không phải là mã chẩn đoán. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0228 

– Phân loại chẩn đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.2.18. DG1-18   Chỉ số bảo mật   (ID)   00767 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết thông tin chẩn đoán có cần bảo mật hay 

không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 

Y thông tin chẩn đoán là bảo mật 

N chẩn đoán không chứa các thông tin cần bảo mật 

6.5.2.19. DG1-19   Ngày/Thời gian chứng thực    (DTM)   00768 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các mốc thời gian cho biết ngày và thời gian 

mà chứng thực đã được ký. 

6.5.2.20. DG1-20   Định danh chẩn đoán      (EI)   01850        

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị xác định duy nhất một chẩn đoán đơn lẻ 

cho một lần thăm khám. Giá trị này là duy nhất trong tất cả các phân đoạn và bản tin của 

một lần thăm khám. Trường dữ liệu này là bắt buộc khi sử dụng bản tin cập nhật chẩn 

đoán /thủ tục (sự kiện P12). 



6.5.2.21. DG1-21  Mã hoạt động chẩn đoán  (ID)  01894  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định các hoạt động được thực hiện trong chẩn 

đoán. Tham khảo Bảng HL7 0206 – Phân đoạn Mã hành động trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Trường dữ liệu này là bắt buộc trong bản tin cập nhật 

chẩn đoán / thủ tục (sự kiện P12) và có thuộc tính tùy chọn với các sự kiện còn lại. 

6.5.2.22. DG1-22   Chẩn đoán ban đầu (cha)   (EI)   02152 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh thực thể của chẩn đoán ban đầu. Nó 

liên kết các chẩn đoán biểu hiện “hiện tại” ("*") với định danh thực thể của chẩn đoán các 

yếu tố gây bệnh “ban đầu” ("+"). 

6.5.2.23. DG1-23   Mã giá trị DRG CCL      (CWE)   02153         

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 biểu thị giá trị CCL (cấp độ biến chứng và mắc 

nhiều hơn hai  bệnh cùng một lúc/Cấp độ mắc nhiều bệnh liên quan / cấp độ phức tạp lâm 

sàng) cho DRG (Diagnosis Related Group – nhóm chuẩn đoán liên quan) được xác định 

trong chẩn đoán này. Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0728 – Giá trị CCL 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.2.24. DG1-24   Cách sử dụng Nhóm DRG      (ID)   02154              

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết chẩn đoán cụ thể này đã được sử dụng để 

xác định DRG hay chưa. Tham khảo Bảng HL7 0136 -  Chỉ thị Có / Không trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Ý nghĩa các giá trị trong trường này như sau: 

Y Có – Cho biết chẩn đoán đã được sử dụng để xác định DRG 

N Không – Cho biết chẩn đoán chưa được sử dụng để xác định DRG 



6.5.2.25. DG1-25   Trạng thái xác định chẩn đoán DRG     (CWE)   02155        

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 trạng thái của một chẩn đoán cụ thể được 

dùng để xác định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0731 – Trạng thái 

xác định chẩn đoán DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.2.26. DG1- Chỉ số hiện trạng khi nhập viện (POA)    (CWE)   02288        

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 chỉ số hiện trạng khi nhập viện trong một chẩn 

đoán cụ thể. Công thức hoàn trả chi phí bảo hiểm của Mỹ đối với một số bang và 

Medicare đã yêu cầu mỗi mã chẩn đoán phải được gắn cờ chỉ thị để cho biết nó có phải 

trạng thái khi nhập viện hay không. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0895 – 

Chỉ thị POA (hiện trạng khi nhập viện) trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi 

ý. 

6.5.3. DRG - Phân đoạn nhóm liên quan đến chẩn đoán 

Phân đoạn DRG chứa các thông tin đa dạng về nhóm liên quan đến chẩn đoán. Phân 

đoạn DRG được sử dụng để gửi thông tin DRG ví dụ như thông tin về bệnh án và hóa 

đơn thanh toán được mã hóa. 



Bảng thuộc tính HL7 - DRG – Nhóm liên quan chẩn đoán 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CNE O  0055 00382 Nhóm liên quan chẩn đoán 

2   DTM O   00769 Ngày / giờ ấn định DRG 

3 1..1  ID O  0136 00383 Chỉ số chấp thuận DRG 

4   CWE O  0056 00384 Mã kiểm tra phân nhóm DRG 

5   CWE O  0083 00385 Loại tính phí ngoại trú 

6  3= NM O   00386 Số ngày tính phí điều trị ngoại trú 

7   CP O   00387 Chi phí tính thêm 

8   CWE O  0229 00770 Bên trả tiền DRG 

9   CP O   00771 Hoàn trả ngoại trú 

10 1..1  ID O  0136 00767 Chỉ số bảo mật 

11   CWE O  0415 01500 Kiểu chuyển tuyến DRG 

12   XPN O   02156 Tên người mã hóa 

13   CWE O  0734 02157 Trạng thái nhóm 

14   CWE O  0728 02158 
Mã giá trị PCCL (mức độ phức tạp lâm 

sàng của bệnh nhân) 

15  5# NM O   02159 Trọng số tác động 

16   MO O   02160 Số lượng tiền 

17   CWE O  0739 02161 Trạng thái bệnh nhân  

18  100# ST O   02162 Tên phần mềm lập nhóm 

19  100# ST O   02282 Phiên bản phần mềm lập nhóm 

20   CWE O  0742 02163 Trạng thái tính toán tài chính 

21   MO O   02164 Khấu trừ / Phụ thu liên quan 

22   MO O   02165 Phí cơ bản 

23   MO O   02166 Tổng chi phí 

24   MO O   02167 Khấu trừ / Phụ thu 

25  5= NM O   02168 Số ngày được tính 

26   CWE O  0749 02169 Tình trạng giới tính 

27   CWE O  0749 02170 Tình trạng tuổi 

28   CWE O  0749 02171 Tình trạng thời gian lưu trú 

29   CWE O  0749 02172 Trạng thái cờ cùng ngày 

30   CWE O  0749 02173 Trạng thái chế độ phân loại 

31   CWE O  0755 02174 Tình trạng trọng lượng khi sinh 

32   CWE O  0757 02175 Tình trạng thời gian hô hấp theo phút 

33   CWE O  0759 02176 Trạng thái nhập viện 
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6.5.3.1. DRG-1   Nhóm liên quan chẩn đoán (CNE)   00382          

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 giao dịch DRG. DRG tạm thời có thể được 

xác định cho một lần thăm khám. Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0055 – 

Nhóm liên hệ chẩn đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.2. DRG-2   Ngày / Giờ ấn định DRG  (DTM)   00769 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mốc thời gian chỉ thị ngày giờ DRG được ấn 

định. 

6.5.3.3. DRG-3   Chỉ số chấp thuận DRG  (ID)   00383               

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết DRG đã được chấp thuận bởi thực thể 

kiểm tra hay chưa. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có / Không để tìm giá trị cần 

thiết. 

Y DRG đã được chấp thuận bởi thực thể kiểm tra 

N DRG chưa được chấp thuận 

6.5.3.4. DRG-4   Mã kiểm tra phân nhóm DRG  (CWE)   00384 

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: Mã này cho biết các kết quả phân nhóm đã được kiểm tra và chấp thuận 

hay chưa. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0056 – Mã kiểm tra phân nhóm 

DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.5. DRG-5   Kiểu ngoại trú (CWE)   00385                     

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: Đề cập đến các kiểu điều trị ngoại trú (tức là thời gian chăm sóc bên 

ngoài thời gian lưu trú tại cơ sở theo tiêu chuẩn DRG) đã được thanh toán. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0083 – Kiểu ngoại trú trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.6. DRG-6  Số ngày điều trị ngoại trú    (NM)   00386 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày được chấp nhận để thanh toán ngoại 

trú. 

6.5.3.7. DRG-7   Chi phí điều trị ngoại trú    (CP)   00387  

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 lượng tiền được chấp nhận để thanh toán 

ngoại trú 

6.5.3.8. DRG-8   Bên trả tiền DRG   (CWE)   00770 

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 cho biết bên trả tiền DRG kết hợp. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0229 – Bên trả tiền DRG trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.9. DRG-9   Hoàn trả chi phí ngoại trú    (CP)   00771 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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: Số tiền hoàn trả ngoại trú (nếu có) cho biết số lượng hoàn trả chi phí 

ngoại trú được thiết kế cho các điều kiện điều trị ngoại trú, và là một thành phần của tổng 

số tiền hoàn trả (ngày hoặc chi phí). 



6.5.3.10. DRG-10   Chỉ số bảo mật    (ID)   00767 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết DRG có chứa các chẩn đoán cần bảo mật 

hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y DRG có chứa các chẩn đoán bảo mật 

N DRG không chứa các chẩn đoán bảo mật 

6.5.3.11. DRG-11   Kiểu chuyển viện DRG    (CWE)   01500  

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 cho biết loại bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân 

chuyển viện, ảnh hưởng đến đến phương thức mà cơ sở y tế hoàn trả chi phí theo nhóm 

liên quan chẩn đoán (DRG), ví dụ như được miễn trừ hoặc không được miễn trừ. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0415 – Kiểu chuyển viện DRG trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.12. DRG-12   Tên người mã hóa   (XPN)   02156 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người giám sát hoặc thực hiện việc 

xác định mã DRG (người mã hóa) 

6.5.3.13. DRG-13   Trạng thái nhóm    (CWE)   02157  

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 cho biết trạng thái chung của nhóm. Tham khảo 

Bảng được định nghĩa bên ngoài 0734 – Trạng thái nhóm trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.14. DRG-14   Mã giá trị PCCL  (CWE)   02158 

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 cho biết giá trị PCCL (mức độ phức tạp lâm sàng 

của bệnh nhân) được tính toán cho DRG dưới dạng một giá trị đơn lẻ. Giá trị này được 

tính toán dựa trên các giá trị CCL riêng rẽ có liên quan đến DRG cơ bản. Tham khảo 

Bảng được định nghĩa bên ngoài 0728 – Giá trị CCL trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

6.5.3.15. DRG-15   Trọng số hiệu quả    (NM)   02159  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trọng số hiệu quả được tính cho DRG. Khi 

vượt quá điểm cắt trên hoặc điểm cắt dưới thì trọng số hiệu quả sẽ thấp hơn hoặc cao 

hơn. 

6.5.3.16. DRG-16   Số lượng tiền   (MO)   02160 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng tiền được tính toán cho DRG, tức là 

tổng số tiền được chi trả bởi bảo hiểm. 

6.5.3.17. DRG-17   Trạng thái bệnh nhân    (CWE)   02161  

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 trạng thái của bệnh nhân liên quan đến các 

khía cạnh tài chính. Nó cho biết thời gian lưu trú là bình thường hay ngắn hơn hoặc dài 

hơn thông thường. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0739 – Trạng thái bệnh 

nhân DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Trường dữ liệu này cũng được sử dụng cùng với trường dữ liệu DRG-23 và DRG-

24 dưới dạng một chỉ số cho biết một khoản phụ thu (nếu thời gian lưu trú dài hơn) hoặc 

khấu trừ (nếu thời gian lưu trú ngắn hơn) đã được xác định. 

6.5.3.18. DRG-18   Tên phần mềm lập nhóm    (ST)   02162  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên phần mềm được sử dụng để lập nhóm. 



6.5.3.19. DRG-19   Phiên bản phần mềm lập nhóm    (ST)   02282  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin phiên bản của tên phần mềm được 

sử dụng để lập nhóm 

6.5.3.20. DRG-20   Trạng thái tính toán tài chính   (CWE)   02163  

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 trạng thái của phương pháp tính DRG tuân 

theo khía cạnh tài chính. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0742 – Tính toán 

trạng thái tài chính DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.21. DRG-21   Phụ thu / Khấu trừ liên quan (MO)   02164             

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Nếu có một khoản phụ thu hoặc khấu trừ trong tổng viện phí do thời 

gian lưu trú dài hơn hoặc ngắn hơn hoặc do chuyển viện. Trường dữ liệu này chứa khoản 

phí phụ thu hoặc miễn giảm trong tổng chi phí cuối cùng. 

6.5.3.22. DRG-22   Phí cơ bản    (MO)   02165  

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Chi phí cơ bản được tính bằng cách nhân trọng số quan hệ với tỷ lệ cơ 

bản 

6.5.3.23. DRG-23   Tổng chi phí    (MO)   02166  

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng chi phí bao gồm cả các khoản phụ thu 

hoặc miễn giảm 

6.5.3.24. DRG-24   Miễn giảm / Phụ thu    (MO)   02167  

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Denomination (ID)> 



Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoản phí miễm giảm hoặc phụ thu được xác 

định cho DRG. Giá trị tăng hay giảm được chỉ thị bởi trường dữ liệu DRG17 – Trạng thái 

bệnh nhân 

6.5.3.25. DRG-25   Số ngày được tính   (NM)   02168  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày tương ứng với khoản khấu trừ / phụ 

thu. Giá trị tăng hay giảm được chỉ thị bởi trường dữ liệu DRG17 – Trạng thái bệnh nhân 

6.5.3.26. DRG-26   Tình trạng giới tính    (CWE)   02169  

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 trạng thái sử dụng thông tin giới tính để xác 

định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0749 –Trạng thái nhóm DRG 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.27. DRG-27   Tình trạng tuổi   (CWE)   02170  

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 trạng thái sử dụng thông tin về tuổi để xác 

định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0749 –Trạng thái nhóm DRG 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.3.28. DRG-28   Tình trạng thời gian lưu trú   (CWE)   02171  

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 trạng thái tính toán DRG đối với thời gian 

lưu trú. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0749 –Trạng thái nhóm DRG trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.29. DRG-29   Trạng thái cờ cùng ngày   (CWE)   02172 

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 trạng thái sử dụng thông tin cùng ngày để xác 

định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0749 –Trạng thái nhóm DRG 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.3.30. DRG-30   Trạng thái chế độ phân loại   (CWE)   02173 

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 trạng thái sử dụng thông tin chế độ phân loại 

để xác định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0749 –Trạng thái nhóm 

DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.31. DRG-31   Tình trạng trọng lượng khi sinh    (CWE)   02174  

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 trạng thái sử dụng thông tin trọng lượng khi 

sinh để xác định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0755 –Trạng thái 

DRG trọng lượng khi sinh trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.3.32. DRG-32   Trạng thái thời gian hô hấp theo phút   (CWE)   02175  

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 trạng thái sử dụng thông tin thời gian hô hấp 

theo phút để xác định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0757 –DRG tình 

trạng số phút hô hấp trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.3.33. DRG-33   Trạng thái nhập viện    (CWE)   02176  

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 trạng thái nhập viện để xác định DRG. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0759 –Trạng thái nhập viện trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4. PR1 - Phân đoạn các thủ tục 

Phân đoạn PR1 chứa thông tin liên quan đến các loại thủ tục khác nhau có thể được 

thực hiện cho một bệnh nhân. Phân đoạn PR1 có thể được sử dụng để gửi thông tin thủ 

tục như phẫu thuật, xạ trị, chụp X-quang tương phản… Phân đoạn PR1 được sử dụng để 

gửi các thủ tục đến các hệ thống như hệ thống mã hóa bệnh án hoặc hệ thống thanh toán 

chi phí. 



Bảng thuộc tính HL7 – PR1 – Thủ tục 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00391 Thiết lập ID - PR1 

2    W   00392 Phương thức mã hóa thủ tục 

3   CNE R  0088 00393 Mã thủ tục 

4    W   00394 Mô tả thủ tục 

5   DTM R   00395 Ngày / giờ thực hiện thủ tục 

6   CWE O  0230 00396 Loại chức năng của thủ tục 

7  4= NM O   00397 Thời gian thực hiện thủ tục 

8    W   00398 Bác sĩ gây mê 

9   CWE O  0019 00399 Mã gây mê 

10  4= NM O   00400 Thời gian gây mê 

11    W   00401 Bác sĩ phẫu thuật 

12    W   00402 Người thực hiện thủ tục 

13   CWE O  0059 00403 Mã chấp thuận (đồng ý) 

14 1..2  NM O  0418 00404 Mức độ ưu tiên thủ tục 

15   CWE O  0051 00772 Mã chẩn đoán liên quan 

16   CNE O Y 0340 01316 Hiệu chỉnh mã thủ tục 

17   CWE O  0416 01501 Kiểu thủ tục DRG 

18   CWE O Y 0417 01502 Mã loại mô 

19   EI C   01848 Định danh thủ tục 

20 1..1  ID C  0206 01849 Mã hoạt động của thủ tục 

21   CWE O  0761 02177 Xác định trạng thái thủ tục DRG 

22   CWE O  0763 02178 Mức độ phù hợp thủ tục DRG 

23   PL O Y  02371 Đơn vị tổ chức điều trị 

24 1..1  ID O  0136 02372 Hô hấp trong phẫu thuật 

25   EI O   02373 Mã ID thủ tục ban đầu (cha) 

6.5.4.1. PR1-1   Thiết lập ID - PR1   (SI)   00391  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số nhận dạng giao dịch. Phân đoạn xuất 

hiện đầu tiên sẽ có số thứ tự là 1, phân đoạn tiếp theo sẽ là 2… 

6.5.4.2. PR1-2   Phương thức mã hóa thủ tục   00392  

Chú ý: Trường dữ liệu PR1-2 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 
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6.5.4.3. PR1-3   Mã thủ tục   (CNE) 

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 định danh duy nhất được gán cho một thủ tục. 

Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0088 – Mã thủ tục trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được ấn định loại dữ liệu CNE để hỗ 

trợ việc tương thích với các hệ thống lâm sàng và phụ trợ. 

6.5.4.4. PR1-4   Mô tả thủ tục   00394 

Chú ý: Trường dữ liệu PR1-4 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.4.5. PR1-5   Ngày/thời gian thực hiện thủ tục   (DTM)   00395 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày / giờ thực hiện quy trình. 

6.5.4.6. PR1-6   Loại chức năng của thủ tục   (CWE)   00396 

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 mã tùy chọn để định nghĩa loại thủ tục. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0230 – Loại chức năng của thủ tục trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.4.7. PR1-7   Thời gian thực hiện thủ tục   (NM)   00397 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này thể hiện thời gian (tính theo phút) hoàn thành một 

thủ tục. Khoảng thời gian này bắt đầu từ thời điểm được ấn định trong trường dữ liệu 

PR1-5. 

6.5.4.8. PR1-8   Bác sĩ gây mê   00398  

Chú ý: Trường dữ liệu PR1-8 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.4.9. PR1-9   Mã gây mê    (CWE)   00399  

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 định danh duy nhất của phương thức gây mê 

được sử dụng trong suốt quá trình thực hiện thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật, …). 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0019 – Mã gây mê trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.10. PR1-10   Thời gian gây mê    (NM)   00400 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thời gian (tính theo phút) thực hiện gây mê. 

6.5.4.11. PR1-11   Bác sĩ phẫu thuật   00401 

Chú ý: Trường dữ liệu PR1-11 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.4.12. PR1-12   Người thực hiện thủ tục   00402 

Chú ý: Trường dữ liệu PR1-12 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 



6.5.4.13. PR1-13   Mã chấp thuận (đồng ý)   (CWE)   00403  

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 cho biết loại chấp thuận được sử dụng để đạt được 

sự đồng ý điều trị của bệnh nhân. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0059 – Mã 

chấp thuận trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.14. PR1-14   Mức độ ưu tiên của thủ tục  (NM)   00404                  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số xác định tầm quan trọng hay mức độ ưu 

tiên của mã thủ tục. Tham khảo Bảng HL7 0418 – Mức độ ưu tiên thủ tục trong Chương 

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

Lưu ý: Từ phiên bản 2.7, kiểu dữ liệu đã chuyển sang định dạng số. Ý nghĩa của các giá trị vẫn 

giống như trong Bảng HL7 0418 – Mức độ ưu tiên thủ tục, giá trị 0 cho biết thủ tục này không 

được đề cập đến trong bảng xếp hạng. Giá trị 1 cho biết đây là thủ tục chính. Giá trị 2-99 cho 

biết mức độ xếp hạng của các thủ tục thứ cấp. 

6.5.4.15. PR1-15   Mã chẩn đoán liên quan    (CWE)   00772 

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 nội dung chẩn đoán làm cơ sở cho việc chỉ 

định thực hiện thủ tục. Ví dụ như ở Mỹ, Medicare muốn biết chẩn đoán làm căn cứ xác 



định thủ tục để đưa vào biểu mẫu CMS 1500. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0051 – Mã chẩn đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.16. PR1-16   Việc hiệu chỉnh mã thủ tục   (CNE)   01316 

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 thông tin về việc hiệu chỉnh mã thủ tục đối với 

mã thủ tục đã được chỉ rõ trong trường dữ liệu thứ 3 (PR1-3). Việc hiệu chỉnh mã thủ tục 

được định nghĩa bởi cơ quan quản lý như CMS và AMA. Nhiều hiệu chỉnh có thể được 

báo cáo. Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0340 – Hiệu chỉnh mã thủ tục 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.17. PR1-17   Loại thủ tục DRG   (CWE)   01501 

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 cho biết việc xếp hạng ưu tiên của một thủ tục liên 

quan đến DRG của nó. Tham khảo Bảng được người dùng định nghĩa 0416 –Loại thủ tục 

DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.4.18. PR1-18   Mã loại mô   (CWE)   01502 

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: mã thể hiện loại mô được lấy ra từ bệnh nhân trong quá trình thực hiện 

thủ tục. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0417– Mã kiểu mô trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.19. PR1-19   Định danh thủ tục   (EI)   01848 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Trường dữ liệu này chứa giá trị xác định duy nhất một thủ tục đơn lẻ đối với một 

lần thăm khám. Giá trị này là duy nhất trong tất cả các phân đoạn và bản tin của một lần 

thăm khám. Trường dữ liệu này là bắt buộc khi sử dụng bản tin cập nhật chẩn đoán / thủ 

tục (sự kiện P12). 

6.5.4.20. PR1-20   Mã hoạt động của thủ tục   (ID)   01849 

Trường dữ liệu này xác định các hoạt động được thực hiện cho thủ tục này. Tham 

khảo Bảng HL7 0206 – Mã hoạt động phân đoạn trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong bản tin cập nhật chẩn đoán 

/ thủ tục (sự kiện P12) và có thuộc tính tùy chọn với các sự kiện còn lại. 



6.5.4.21. PR1-21   Tình trạng thủ tục xác định DRG   (CWE)   02177 

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 tình trạng sử dụng thủ tục cụ thể để xác định 

DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0761– Tình trạng thủ tục xác định 

DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.22. PR1-22   Mức độ phù hợp thủ tục DRG   (CWE)   02178 

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 cho biết mức độ phù hợp của thủ tục cụ thể này 

trong việc xác định DRG. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0763 – Mức độ 

phù hợp thủ tục DRG trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.4.23. PR1-23   Đơn vị tổ chức điều trị    (PL)   02371 

Các thành phần dữ liệu:  <Point of Care (HD)> ^ <Room (HD)> ^ <Bed (HD)> ^ <Facility (HD)> ^ 

<Location Status (IS)> ^ <Person Location Type (IS)> ^ <Building (HD)> ^ <Floor 

(HD)> ^ <Location Description (ST)> ^ <Comprehensive Location Identifier (EI)> ^ 

<Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> 

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phòng bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Giường bệnh (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Cơ sở y tế (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa điểm hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con để phân công người có thẩm quyền đối với địa điểm (HD):  <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về đơn vị tổ chức thực hiện thủ tục. 

6.5.4.24. PR1-24   Hô hấp trong phẫu thuật    (ID)   02372  

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết phương thức hô hấp được thực hiện trong 

ca phẫu thuật hay không. Trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn và chỉ cần có giá trị 

đối với các thủ tục hệ hô hấp. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong 

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

6.5.4.24. PR1-25   ID thủ tục ban đầu (cha)   (EI)   02373  

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã định danh ID thủ tục trỏ đến một nhóm thủ 

tục (ví dụ như một ca phẫu thuật hoàn chỉnh) chứa thủ tục được thực hiện trong nhóm. 

6.5.5. GT1 - Phân đoạn bên bảo lãnh 

Phân đoạn GT1 chứa dữ liệu về bên bảo lãnh (người hoặc tổ chức chịu trách nhiệm 

tài chính đối với việc chi trả cho một tài khoản bệnh nhân) dùng cho các ứng dụng quản 

lý bệnh nhân và thanh toán bảo hiểm. 

Bảng thuộc tính HL7 – GT1 – Bên bảo lãnh 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00405 Thiết lập ID - GT1 

2   CX O Y  00406 Mã số bên bảo lãnh 



Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

3   XPN R Y  00407 Tên bên bảo lãnh 

4   XPN O Y  00408 Tên vợ / chồng người bảo lãnh 

5   XAD O Y  00409 Địa chỉ bên bảo lãnh 

6   XTN O Y  00410 Số điện thoại nhà bên bảo lãnh 

7   XTN O Y  00411 Số điện thoại cơ quan của bên bảo lãnh 

8   DTM O   00412 Ngày sinh của bên bảo lãnh 

9   CWE O  0001 00413 Giới tính của bên bảo lãnh 

10   CWE O  0068 00414 Kiểu của bên bảo lãnh 

11   CWE O  0063 00415 Mối quan hệ với người bảo lãnh 

12  11= ST O   00416 Mã số an sinh xã hội của người bảo lãnh 

13   DT O   00417 Ngày bắt đầu bảo lãnh 

14   DT O   00418 Ngày kết thúc bảo lãnh 

15 1..2  NM O   00419 Mức độ ưu tiên bảo lãnh 

16   XPN O Y  00420 Tên người thuê người bảo lãnh 

17   XAD O Y  00421 Địa chỉ người thuê bên bảo lãnh 

18   XTN O Y  00422 Số điện thoại của người thuê bên bảo lãnh 

19   CX O Y  00423 Mã ID nhân viên của người bảo lãnh 

20   CWE O  0066 00424 Trạng thái công việc của bảo lãnh 

21   XON O Y  00425 Tên tổ chức bảo lãnh 

22 1..1  ID O  0136 00773 Cờ tạm dừng xuất hóa đơn bên bảo lãnh 

23   CWE O  0341 00774 Mã xếp hạng tín dụng của bên bảo lãnh 

24   DTM O   00775 Ngày giờ tử vong của bên bảo lãnh 

25 1..1  ID O  0136 00776 Cờ tử vong của bên bảo lãnh 

26   CWE O  0218 00777 Mã điều chỉnh chi phí của bên bảo lãnh 

27   CP O   00778 
Thu nhập hộ gia đình hàng năm của người 

bảo lãnh 

28  3= NM O   00779 Cỡ (số người) hộ gia đình người bảo lãnh 

29   CX O Y  00780 Mã ID người thuê bên bảo lãnh 

30   CWE O  0002 00781 Mã tình trạng hôn nhân của người bảo lãnh 

31   DT O   00782 Ngày thuê người bảo lãnh có hiệu lực 

32   DT O   00783 Ngày kết thúc thuê người bảo lãnh 

33   CWE O  0223 00755 Điều kiện sống 

34   CWE O Y 0009 00145 Tình trạng lưu động 

35   CWE O Y 0171 00129 Tư cách công dân 

36   CWE O  0296 00118 Ngôn ngữ chính 

37   CWE O  0220 00742 Sắp xếp cuộc sống 

38   CWE O  0215 00743 Mã công khai 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

39 1..1  ID O  0136 00744 Chỉ thị bảo vệ 

40   CWE O  0231 00745 Chỉ thị sinh viên 

41   CWE O  0006 00120 Tôn giáo 

42   XPN O Y  00109 
Tên gốc của mẹ (tên mẹ lúc chưa lập gia 

đình) 

43   CWE O  0212 00739 Vùng lãnh thổ 

44   CWE O Y 0189 00125 Nhóm Dân tộc 

45   XPN O Y  00748 Tên người liên hệ 

46   XTN O Y  00749 Số điện thoại người liên hệ 

47   CWE O  0222 00747 Lý do liên hệ 

48   CWE O  0063 00784 Mối quan hệ với người liên hệ 

49  20# ST O   00785 Nghề nghiệp 

50   JCC O   00786 Mã / nhóm nghề nghiệp 

51   XON O Y  01299 Tên tổ chức thuê người bảo lãnh 

52   CWE O  0295 00753 Người khuyết tật 

53   CWE O  0311 00752 Tình trạng nghề nghiệp 

54   FC O   01231 Phân loại tài chính của người bảo lãnh 

55   CWE O Y 0005 01291 Chủng tộc của người bảo lãnh 

56  100# ST O   01851 Nơi sinh của người bảo lãnh 

57   CWE O  0099 00146 Chỉ thị VIP 

6.5.5.1. GT1-1   Thiết lập ID - GT1   (SI)   00405 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số nhận dạng giao dịch. Phân đoạn xuất 

hiện đầu tiên sẽ có số thứ tự là 1, phân đoạn tiếp theo sẽ là 2… 

6.5.5.2. GT1-2   Mã số bên bảo lãnh    (CX)   00406  

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã định danh chính hoặc các định danh khác 

được ấn định cho bên bảo lãnh. Mã kiểu định danh và ấn định thẩm quyền được khuyến 

khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu CX. 

6.5.5.3. GT1-3   Tên bên bảo lãnh    (XPN)   00407 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của bên bảo lãnh. Nhiều tên cho cùng một 

bên bảo lãnh có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định 

dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không 

được chấp nhận. 

Bắt đầu từ phiên bản 2.3, nếu bên bảo lãnh là tổ chức thì một giá trị rỗng ("") sẽ 

được gửi đi trong trường dữ liệu GT1-3 – Tên người bảo lãnh và tên tổ chức sẽ được đặt 

trong trường dữ liệu GT1-21 – Tên tổ chức bảo lãnh. Bắt buộc phải có một trong hai tên 

tổ chức bảo lãnh hoặc tên người bảo lãnh. 

6.5.5.4. GT1-4   Tên vợ/chồng người bảo lãnh    (XPN)   00408  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của vợ hoặc chồng của người bảo lãnh. 

Nhiều tên cho cùng một đối tượng vợ/chồng người bảo lãnh có thể được gửi đi trong 

trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không 

được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.5. GT1-5   Địa chỉ của người bảo lãnh    (XAD)   00409  

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của người bảo lãnh. Nhiều địa chỉ cho 

cùng một đối tượng người bảo lãnh có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên 

bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa 

trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.6. GT1-6   Số điện thoại nhà của người bảo lãnh    (XTN)   00410 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 



Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại nhà của người bảo lãnh. Tất cả 

các số điện thoại cá nhân của người bảo lãnh đều có thể được gửi đi trong trường dữ liệu 

này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô 

tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.7. GT1-7   Số điện thoại cơ quan của người bảo lãnh    (XTN)   00411 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 



Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại cơ quan của người bảo lãnh. Tất 

cả các số điện thoại cơ quan của người bảo lãnh đều có thể được gửi đi trong trường dữ 

liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. 

Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.8. GT1-8   Ngày/Thời gian sinh của người bảo lãnh    (DTM)   00412  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày sinh của người bảo lãnh 



6.5.5.9. GT1-9   Giới tính của người bảo lãnh    (CWE)   00413 

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 giới tính của người bảo lãnh. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0001– Giới tính trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 

6.5.5.10. GT1-10   Loại người bảo lãnh    (CWE)   00414  

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 chỉ ra loại người bảo lãnh, tức là cá nhân hay tổ 

chức. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0068– Loại bên bảo lãnh trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.5.11. GT1-11   Mối quan hệ với người bảo lãnh    (CWE)   00415 

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 chỉ ra mối quan hệ giữa người bảo lãnh với bệnh 

nhân ví dụ như cha mẹ hay con cái… Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0063– 

Mối quan hệ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.12. GT1-12   Mã số an sinh xã hội của người bảo lãnh    (ST)   00416  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số an sinh xã hội của người bảo lãnh 

6.5.5.13. GT1-13   Ngày bắt đầu bảo lãnh    (DT)   00417  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà người bảo lãnh bắt đầu chịu trách 

nhiệm đối với một tài khoản bệnh nhân. 

6.5.5.14. GT1-14   Ngày kết thúc bảo lãnh    (DT)   00418  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà người bảo lãnh kết thúc trách nhiệm 

đối với một tài khoản bệnh nhân 

6.5.5.15. GT1-15   Mức độ ưu tiên của bên bảo lãnh    (NM)   00419 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để xác định trình tự mà trong đó 

người bảo lãnh chịu trách nhiệm đối với một tài khoản bệnh nhân. 

"1" = người bảo lãnh chính 

"2" = người bảo lãnh thứ hai 

… 



6.5.5.16. GT1-16   Tên người thuê bên bảo lãnh    (XPN)   00420  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên người thuê bên bảo lãnh. Nếu đây là một 

tổ chức thì sử dụng trường dữ liệu GT1-51-Tên tổ chức thuê người bảo lãnh. Nhiều tên 

của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các 

giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là 

không được chấp nhận. 

6.5.5.17. GT1-17   Địa chỉ người thuê người bảo lãnh    (XAD)   00421  

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của người thuê bên bảo lãnh. Nhiều 

địa chỉ cho cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 

2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên 

thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.18. GT1-18   Số điện thoại của người thuê bên bảo lãnh    (XTN)   00422 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người thuê bên bảo lãnh. 

Nhiều số điện thoại của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ 



phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý 

nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.19. GT1-19   Mã ID nhân viên của người bảo lãnh    (CX)   00423 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số nhân viên của người bảo lãnh. Mã kiểu 

định danh và chỉ định ủy quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu 

CX. 



6.5.5.20. GT1-20   Tình trạng công việc của người bảo lãnh   (CWE)   00424 

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 mã cho biết rõ tình trạng công việc của người 

bảo lãnh. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0066– Tình trạng công việc trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.21. GT1-21   Tên tổ chức bảo lãnh    (XON)   00425 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên tổ chức bảo lãnh trong trường hợp bên bảo 

lãnh không phải là cá nhân. Nhiều tên của cùng một tổ chức bảo lãnh có thể được gửi đi 

trong trường dữ liệu này (nhưng không phải là nhiều tổ chức bảo lãnh khác nhau). Tên 



hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi 

thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 

Bắt đầu từ phiên bản 2.3, nếu bên bảo lãnh là cá nhân thì một giá trị rỗng ("") sẽ 

được gửi trong trường dữ liệu GT1-21 – Tên tổ chức bảo lãnh và tên người bảo lãnh sẽ 

được đặt trong trường dữ liệu GT1-3 – Tên bên bảo lãnh. Bắt buộc phải có một trong hai 

tên tổ chức bảo lãnh hoặc tên người bảo lãnh. 

6.5.5.22. GT1-22   Cờ tạm dừng xuất hóa đơn của bên bảo lãnh   (ID)   00773 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng HL7 0136– Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Trường dữ liệu này cho biết hệ thống có cần tạm dừng 

việc in hóa đơn của bên bảo lãnh hay không. 

Y hệ thống cần tạm dừng in hóa đơn của bên bảo lãnh 

N hệ thống không cần tạm dừng in hóa đơn của bên bảo lãnh 

6.5.5.23. GT1-23   Mã xếp hạng tín dụng của bên bảo lãnh (CWE)   00774             

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 xếp hạng tín dụng của bên bảo lãnh. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0341– Mã xếp hạng tín dụng của bên bảo 

lãnh trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.24. GT1-24   Ngày và thời gian tử vong của bên bảo lãnh   (DTM)   00775 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được dùng để cho biết ngày giờ chết của bên bảo 

lãnh 



6.5.5.25. GT1-25   Cờ tử vong của bên bảo lãnh    (ID)   00776 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết bên bảo lãnh đã chết hay còn sống. Tham 

khảo Bảng HL7 0136– Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. 

Y Bên bảo lãnh đã chết 

N Bên bảo lãnh còn sống 

6.5.5.26. GT1-26   Mã điều chỉnh viện phí của bên bảo lãnh    (CWE)   00777                

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 mã do người dùng định nghĩa để cho biết việc 

điều chỉnh chi phí được áp dụng với chi phí của bên bảo lãnh này. Ví dụ khi bệnh viện 

đồng ý điều chỉnh chi phí của bên bảo lãnh theo các định mức khác nhau. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0218– Điều chỉnh viện phí bệnh nhân trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Ví dụ: Trường dữ liệu này có thể chứa giá trị được sử dụng cho việc xử lý các định 

mức và biểu phí khác nhau. 

6.5.5.27. GT1-27   Thu nhập hộ gia đình hàng năm của bên bảo lãnh    (CP)   00778 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 tổng thu nhập hàng năm của tất cả các thành 

viên trong hộ gia đình của người bảo lãnh. 

6.5.5.28. GT1-28   Cỡ (số người) trong hộ gia đình người bảo lãnh    (NM)   00779 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa thông tin số người sống cùng tại nơi cư trú của 

người bảo lãnh. 

6.5.5.29. GT1-29   Mã ID của bên thuê người bảo lãnh   (CX)   00780 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát(HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số định danh duy nhất của người thuê 

người bảo lãnh (trong trường hợp người thuê là cá nhân). Đây có thể là mã do người dùng 

hoặc do cơ quan nhà nước quy định (Federal Tax ID#). 

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết hơn về người thuê (ví dụ như bộ phận, 

phòng ban), kế hoạch đánh mã kết hợp các mối quan hệ được khuyến khích sử dụng (tức 

là định nghĩa các mã riêng biệt cho mỗi phòng ban). Mã kiểu định danh và ấn định thẩm 

quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu CX. 

6.5.5.30. GT1-30   Mã tình trạng hôn nhân của người bảo lãnh    (CWE)   00781 

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 tình trạng hôn nhân của người bảo lãnh. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0002– Tình trạng hôn nhân trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.31. GT1-31   Ngày thuê người bảo lãnh có hiệu lực    (DT)   00782  

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày bắt đầu thuê người bảo lãnh. 



6.5.5.32. GT1-32   Ngày kết thúc công việc   (DT)   00783 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ ra ngày kết thúc công việc của người bảo lãnh 

(chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc chấm dứt công việc) 

6.5.5.33. GT1-33   Điều kiện sống    (CWE)   00755  

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 cho biết điều kiện sống cụ thể của một người bảo 

lãnh. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0223– Điều kiện sống trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.34. GT1-34   Tình trạng lưu động    (CWE)   00145  

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 này chứa tình trạng lưu động tạm thời của người bảo lãnh. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0009–Tình trạng lưu động trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 



6.5.5.35. GT1-35   Tư cách công dân   (CWE)   00129  

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 mã xác định tư cách công dân của người bảo 

lãnh. HL7 khuyến nghị sử dụng bảng ISO 3166 với các giá trị được đề xuất trong Bảng 

do người dùng định nghĩa 0171–Tư cách công dân trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

6.5.5.36. GT1-36   Ngôn ngữ chính    (CWE)   00118  

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 xác định ngôn ngữ chính của người bảo lãnh. HL7 

khuyến nghị sử dụng bảng ISO 639 với các giá trị được đề nghị trong Bảng do người 

dùng định nghĩa 0296–Ngôn ngữ chính trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 



6.5.5.37. GT1-37   Sắp xếp cuộc sống   (CWE)   00742  

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 này xác định các tình huống một người sống tại nơi cư trú của 

mình. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0220–Sắp xếp cuộc sống trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.38. GT1-38   Mã công khai    (CWE)   00743  

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 mã do người dùng định nghĩa xác định mức 

độ công khai được phép đối với một người bảo lãnh (ví dụ không được công khai hoặc 

chỉ công khai giới hạn trong gia đình). Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0215–

Mã công khai trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.39. GT1-39   Chỉ thị bảo vệ    (ID)   00744  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định tình trạng bảo vệ áp dụng cho người bảo 

lãnh, nhằm xác định việc hạn chế người dùng không có đủ thẩm quyền truy cập vào 

thông tin. Tham khảo Bảng HL7 0136–Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y giới hạn truy cập 



N không giới hạn truy cập 

6.5.5.40. GT1-40   Chỉ thị sinh viên    (CWE)   00745  

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 cho biết người bảo lãnh có phải là sinh viên hay 

không, và nếu là sinh viên thì là sinh viên toàn thời gian hay bán thời gian. Trường dữ 

liệu này không cho biết bậc học (trung học, cao đẳng…) hay ngành học (kế toán, kỹ 

thuật…). Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0231–Tình trạng sinh viên trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.41. GT1-41   Tôn giáo    (CWE)   00120  

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 cho biết tôn giáo của người bảo lãnh. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0006–Tôn giáo trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 



6.5.5.42. GT1-42   Tên gốc của mẹ người bảo lãnh (tên lúc chưa lấy chồng)   (XPN)   

00109 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên gốc của mẹ người bảo lãnh (tên của mẹ 

lúc chưa lập gia đình) 

6.5.5.43. GT1-43   Dân tộc   (CWE)   00739 

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 mã chỉ thị dân tộc hoặc nhóm dân tộc của 

người có bảo hiểm. Thông tin này có thể khác với thông tin tư cách công dân trong các 

quốc gia mà trong đó nhiều nhóm dân tộc được công nhận (ví dụ, Tây Ban Nha có các 

nhóm dân tộc như Basque, Catalan…). HL7 khuyến nghị sử dụng các giá trị được đề xuất 



trong bảng ISO 3166 cho các giá trị trong Bảng do người dùng định nghĩa 0212–Dân tộc 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.44. GT1-44   Nhóm Dân tộc    (CWE)   00125  

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 cho biết dân tộc của người bảo lãnh. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0189–Dân tộc trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của kiểu dữ liệu CE đối với nhóm dân tộc (bao gồm mã định 

danh thay thế, diễn giải thay thế dưới dạng văn bản và tên hệ thống mã hóa thay thế)  

được dành riêng cho mã số do nhà nước quy định. Tại Mỹ, hiện nay được sử dụng để báo 

cáo dữ liệu dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn Mỹ cho các đối tượng có nguồn gốc Tây Ban 

Nha. 

6.5.5.45. GT1-45   Tên người liên hệ    (XPN)   00748 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người cần liên hệ về các hóa đơn của 

bên bảo lãnh. Đây có thể không phải là người bảo lãnh. (Ví dụ liên hệ với vợ của người 

bảo lãnh về các vấn đề liên quan đến tất cả các hóa đơn - người bảo lãnh đang sống ở 

nước ngoài.) 

Trường dữ liệu này có thể lặp đi lặp lại cho phép chứa nhiều tên của cùng một 

người. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. 

Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.46. GT1-46   Số điện thoại người liên hệ    (XTN)   00749 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người cần liên hệ về các hóa 

đơn của bên bảo lãnh. Nhiều số điện thoại của người này có thể được gửi đi dưới dạng 

chuỗi. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. 

Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.5.47. GT1-47   Lý do liên hệ    (CWE)   00747  

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 mã do người dùng định nghĩa, xác định lý do 

liên hệ với bên bảo lãnh, ví dụ như chi trả chậm. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0222–Lý do liên hệ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  



6.5.5.48. GT1-48   Mối quan hệ với người liên hệ    (CWE)   00784  

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 cho biết mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người 

liên hệ. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0063–Mối quan hệ trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Ví dụ, bao gồm vợ, luật sư, người được ủy quyền, 

bản thân và tổ chức. 

6.5.5.49. GT1-49   Nghề nghiệp    (ST)   00785  

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa tên mô tả nghề nghiệp của người bảo lãnh (ví 

dụ như Chuyên viên phân tích hệ thống, kế toán…) 

6.5.5.50. GT1-50   Mã / nhóm nghề nghiệp    (JCC)   00786 

Các thành phần dữ liệu:  <Job Code (CWE)> ^ <Job Class (CWE)> ^ <Job Description Text (TX)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã nghề nghiệp (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại nghề nghiệp (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 mã nghề nghiệp của người bảo lãnh và phân 

loại nhân viên. 

6.5.5.51. GT1-51   Tên tổ chức thuê người bảo lãnh    (XON) 01299 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên tổ chức thuê người bảo lãnh. Nếu đây là 

một cá nhân thì sử dụng trường dữ liệu GT1-16-Tên người thuê bên bảo lãnh. Nhiều tên 

của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu 

là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi thì một dấu ngăn 

cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 



6.5.5.52. GT1-52   Người khuyết tật    (CWE)   00753  

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 mã mô tả tình trạng khuyết tật của người bảo 

lãnh. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0295–Người khuyết tật trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.53. GT1-53   Tình trạng nghề nghiệp   (CWE)   00752  

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 mã xác định trạng thái nghề nghiệp hiện tại 

của người bảo lãnh. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0311–Trạng thái nghề 

nghiệp trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.5.54. GT1-54   Phân loại tài chính của người bảo lãnh    (FC)   01231 

Các thành phần dữ liệu:  <Financial Class Code (CWE)> ^ <Effective Date (DTM)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã phân loại tài chính (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 phân loại tài chính (FC) được ấn định cho bên 

bảo lãnh với mục đích xác định các nguồn hoàn trả. Nó có thể khác với phân loại tài 

chính của bệnh nhân. Khi phân loại tài chính của bên bảo lãnh khác với của bệnh nhân và 

phạm vi bảo hiểm cho bệnh nhân đó đã cạn kiệt, nguồn hoàn trả sẽ được chuyển sang 

phân loại tài chính của bệnh nhân. 

6.5.5.55. GT1-55   Chủng tộc của người bảo lãnh    (CWE)   01291  

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 đề cập đến chủng tộc của người bảo lãnh. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0005–Chủng tộc trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của kiểu dữ liệu CE cho nhóm dân tộc (mã định danh 

thay thế, diễn giải thay thế dưới dạng văn bản và tên hệ thống mã hóa thay thế)  được 

dành riêng cho mã số do nhà nước quy định. 

6.5.5.56. GT1-56  Nơi sinh của người bảo lãnh    (ST)   01851 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mô tả về nơi sinh của người bảo lãnh, ví dụ 

như "Bệnh viện Thánh Francis ở Lower South Side." Địa chỉ cụ thể được báo cáo trong 

trường dữ liệu GT1-5 – Địa chỉ bên bảo lãnh với chỉ thị định danh là "N". 



6.5.5.57. GT1-57  Chỉ thị VIP    (CWE)   00146  

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 cho biết mức độ quan trọng của người bảo lãnh. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0099–Chỉ thị VIP trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6. IN1 - Phân đoạn bảo hiểm 

Phân đoạn IN1 chứa các thông tin về chính sách bảo hiểm cần thiết để thực hiện 

quy trình thanh toán hóa đơn bảo hiểm 

Bảng thuộc tính HL7 – IN1 – Bảo hiểm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00426 Thiết lập ID - IN1 

2   CWE R  0072 00368 ID chương trình y tế  

3   CX R Y  00428 ID công ty bảo hiểm  

4   XON O Y  00429 Tên công ty bảo hiểm  

5   XAD O Y  00430 Địa chỉ công ty bảo hiểm  

6   XPN O Y  00431 Người liên hệ của công ty bảo hiểm 

7   XTN O Y  00432 Số điện thoại công ty bảo hiểm 

8  12= ST O   00433 Mã số nhóm 

9   XON O Y  00434 Tên nhóm 

10   CX O Y  00435 
ID nhóm người/tổ chức sử dụng lao động 

là người có bảo hiểm 

11   XON O Y  00436 
Tên nhóm người/tổ chức sử dụng lao động 

là người được bảo hiểm 

12   DT O   00437 Ngày chương trình có hiệu lực 

13   DT O   00438 Ngày chương trình hết hạn 

14   AUI O   00439 Thông tin cấp phép 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

15   CWE O  0086 00440 Loại chương trình bảo hiểm 

16   XPN O Y  00441 Tên người có bảo hiểm 

17   CWE O  0063 00442 
Mối quan hệ của người có bảo hiểm với 

bệnh nhân 

18   DTM O   00443 Ngày sinh của người có bảo hiểm 

19   XAD O Y  00444 Địa chỉ của người có bảo hiểm 

20   CWE O  0135 00445 Chuyển nhượng lợi ích bảo hiểm 

21   CWE O  0173 00446 Điều phối lợi ích bảo hiểm 

22  2= ST O   00447 
Mức độ ưu tiên trong việc điều phối quyền 

lợi bảo hiểm 

23 1..1  ID O  0136 00448 Cờ giấy thông báo tiếp nhận 

24   DT O   00449 Ngày tạo ra giấy thông báo tiếp nhận 

25 1..1  ID O  0136 00450 Cờ báo cáo đủ điều kiện 

26   DT O   00451 Ngày nhận báo cáo đủ điều kiện 

27   CWE O  0093 00452 Mã công bố thông tin 

28  15= ST O   00453 Chứng nhận trước tiếp nhận 

29   DTM O   00454 Ngày/Thời gian xác minh 

30   XCN O Y  00455 Xác minh bởi 

31   CWE O  0098 00456 Mã loại hợp đồng 

32   CWE O  0022 00457 Tình trạng hóa đơn 

33  4= NM O   00458 Số ngày còn lại 

34  4= NM O   00459 Việc trì hoãn trước ngày còn lại 

35   CWE O  0042 00460 Mã chương trình của công ty 

36  15= ST O   00461 Mã số chính sách 

37   CP O   00462 Chính sách khấu trừ 

38    W   00463 Chính sách hạn chế – số tiền 

39  4= NM O   00464 Chính sách hạn chế– số ngày 

40    W   00465 Định mức phòng – chung-riêng 

41    W   00466 Định mức phòng –cá nhân 

42   CWE O  0066 00467 
Tình trạng công việc của người có bảo 

hiểm 

43   CWE O  0001 00468 Giới tính của người có bảo hiểm 

44   XAD O Y  00469 
Địa chỉ của người/tổ chức sử dụng lao 

động là người có bảo hiểm 

45  2= ST O   00470 Tình trạng xác minh 

46   CWE O  0072 00471 ID chương trình bảo hiểm trước đó 

47   CWE O  0309 01227 Loại hình bảo hiểm chi trả 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

48   CWE O  0295 00753 Người khuyết tật 

49   CX O Y  01230 Mã ID của người có bảo hiểm 

50   CWE O  0535 01854 Mã chữ ký 

51   DT O   01855 Ngày của mã chữ ký 

52   ST O   01899 Nơi sinh của người có bảo hiểm 

53   CWE O  0099 01852 Chỉ thị VIP 

54   CX O Y  03292 Định danh chương trình y tế bên ngoài 

55 1  ID O  0206 03335 Mã hoạt động bảo hiểm 

6.5.6.1. IN1-1   Thiết lập ID - IN1   (SI)   00426 

Định nghĩa: IN1-1 – Thiết lập ID - IN1 chứa mã số nhận dạng giao dịch này. Phân 

đoạn xuất hiện đầu tiên sẽ có số thứ tự là 1, phân đoạn tiếp theo sẽ là 2… Việc thiết lập 

ID IN1 trong phân đoạn IN1 được sử dụng để tổng hợp nhóm các phân đoạn bảo hiểm. 

Ví dụ, một bệnh nhân với hai chương trình bảo hiểm sẽ có hai nhóm phân đoạn bảo hiểm. 

Các phân đoạn IN1, IN2, IN3 cho chương trình bảo hiểm A với mã định danh là 1, tiếp 

theo là các phân đoạn IN1, IN2 và IN3 cho chương trình bảo hiểm B với mã định danh là 

2. Không có mã định danh trong phân đoạn IN2 vì nó được chứa trong nhóm IN1, IN2, 

IN3 và do đó là không cần thiết. Mã định danh trong phân đoạn IN3 được sử dụng bởi vì 

có thể có nhiều bản lặp lại của phân đoạn IN3 nếu có nhiều chứng nhận cho cùng một 

chương trình bảo hiểm, ví dụ: IN1 (Mã định danh 1), IN2, IN3 (Mã định danh 1), IN3 

(Mã định danh 2), IN3 (Mã định danh 3) 

6.5.6.2. IN1-2   ID chương trình y tế    (CWE)   00368 

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 định danh duy nhất cho chương trình bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0072–ID chương trình bảo hiểm trong 
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Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Để loại bỏ một chương trình, chương trình 

đó có thể được gửi đi với giá trị rỗng trong các phần tử tiếp theo. Nếu các hệ thống tương 

ứng có thể hỗ trợ nó thì giá trị rỗng có thể được gửi trong trường dữ liệu chương trình. 

Việc ấn định thẩm quyền cho trường dữ liệu IN1-2-ID chương trình y tế được giả 

định là thực thể được đặt tên trong trường dữ liệu IN1-3-ID công ty bảo hiểm. 

6.5.6.3. IN1-3   ID công ty bảo hiểm    (CX)   00428 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 các mã định danh duy nhất cho công ty bảo 

hiểm. Việc ấn định thẩm quyền và mã kiểu định danh được khuyến khích sử dụng cho tất 

cả các loại dữ liệu CX. 

6.5.6.4. IN1-4   Tên công ty bảo hiểm    (XON)   00429 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên công ty bảo hiểm. Nhiều tên của cùng một 

công ty có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được 

nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi thì một dấu ngăn cách lặp lại 

phải được gửi đi trước tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 

6.5.6.5. IN1-5   Địa chỉ công ty bảo hiểm    (XAD)   00430 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 



Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của công ty bảo hiểm. Nhiều địa chỉ 

cho cùng một công ty bảo hiểm có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 

2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên 

thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.6.6. IN1-6   Người liên hệ của công ty bảo hiểm    (XPN)   00431  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người liên hệ tại công ty bảo hiểm. 

Nhiều tên cho cùng một người liên hệ có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ 



phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý 

nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.6.7. IN1-7   Số điện thoại công ty bảo hiểm    (XTN)   00432  

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của công ty bảo hiểm. Nhiều số 

điện thoại cho cùng một công ty bảo hiểm có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. 

Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý 

nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 



6.5.6.8. IN1-8   Mã số nhóm    (ST)   00433 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số nhóm bảo hiểm của người được bảo 

hiểm. 

6.5.6.9. IN1-9   Tên nhóm    (XON)   00434 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên nhóm bảo hiểm của người được bảo hiểm. 

6.5.6.10. IN1-10   ID nhóm người sử dụng lao động của người lao động có bảo hiểm   

(CX)   00435 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 ID nhóm người sử dụng lao động của cơ quan 

cung cấp bảo hiểm cho người có bảo hiểm. Việc ấn định thẩm quyền và mã kiểu định 

danh được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu CX. 

6.5.6.11. IN1-11   Tên người sử dụng lao động của người lao động có bảo hiểm   

(XON)   00436 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên người/tổ chức sử dụng lao động cung cấp 

bảo hiểm cho nhân viên. Nhiều tên của cùng một người/tổ chức có thể được gửi đi trong 

trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp 

pháp không được gửi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên để chỉ thị 

sự vắng mặt này. 

6.5.6.12. IN1-12   Ngày chương trình bảo hiểm có hiệu lực    (DT)   00437 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. 

6.5.6.13. IN1-13   Ngày chương trình bảo hiểm hết hạn    (DT)   00438\ 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày cuối cùng của dịch vụ mà bảo hiểm chịu 

trách nhiệm chi trả. 

6.5.6.14. IN1-14   Thông tin cấp phép   (AUI)   00439        Thông tin ủy quyền 

Các thành phần dữ liệu:  <Authorization Number (ST)> ^ <Date (DT)> ^ <Source (ST)> 

Định nghĩa: Căn cứ vào loại bảo hiểm, một số chương trình bảo hiểm đòi hỏi phải 

có mã số hoặc mã cấp phép được cấp trước khi nhập viện không theo hình thức cấp cứu 

và trong vòng 48 giờ nhập viện theo hình thức cấp cứu. Thanh toán bảo hiểm sẽ không 

được thực hiện nếu không có mã số này. Ngày và nguồn cấp phép là các thành phần dữ 

liệu của trường dữ liệu này. 



6.5.6.15. IN1-15   Loại chương trình bảo hiểm    (CWE)   00440 

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 cấu trúc mã hóa xác định các loại chương 

trình bảo hiểm khác nhau, ví dụ như Medicare, Medicaid, Blue Cross, HMO… Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0086–ID  chương trình trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.16. IN1-16   Tên người có bảo hiểm    (XPN)   00441  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người có bảo hiểm. Người có bảo 

hiểm là người có một hợp đồng với công ty bảo hiểm để cung cấp các dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe đến đối tượng mà chính sách bảo hiểm sẽ phải chi trả. Nhiều tên cho cùng một 



người có bảo hiểm có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả 

định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là 

không được chấp nhận. 

6.5.6.17. IN1-17   Mối quan hệ của người có bảo hiểm với bệnh nhân   (CWE)   

00442 

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 cho biết mối quan hệ của người có bảo hiểm với 

bệnh nhân. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0063–Mối quan hệ trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.18. IN1-18   Ngày sinh của người có bảo hiểm    (DTM)   00443 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày sinh của người có bảo hiểm. 

6.5.6.19. IN1-19   Địa chỉ của người có bảo hiểm    (XAD)   00444 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của người có bảo hiểm. Người có bảo 

hiểm là người có một hợp đồng thỏa thuận với công ty bảo hiểm để cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe đến đối tượng mà chính sách bảo hiểm phải chi trả. Nhiều địa chỉ cho 

cùng một người có bảo hiểm có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 

2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên 

thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.6.20. IN1-20   Chuyển nhượng lợi ích bảo hiểm  (CWE)   00445 

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 cho biết người có bảo hiểm đã đồng ý chuyển 

nhượng các lợi ích bảo hiểm cho người/tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay 

không. Nếu có, bảo hiểm sẽ thanh toán trực tiếp cho người/tổ chức cung cấp dịch vụ. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0135–Chuyển nhượng lợi ích bảo hiểm trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.21. IN1-21   Điều phối lợi ích bảo hiểm    (CWE)   00446  

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 cho biết chương trình bảo hiểm này hoạt động cùng 

lúc với các chương trình bảo hiểm khác hoặc nó cung cấp chính sách bảo hiểm độc lập và 

chấp nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm kể cả khi chương trình bảo hiểm khác có thể chi trả 

cho bệnh nhân. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0173–Điều phối lợi ích bảo 

hiểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá gợi ý. 

6.5.6.22. IN1-22   Mức độ ưu tiên trong việc điều phối lợi ích bảo hiểm   (ST)   00447 

Định nghĩa: Nếu một chương trình bảo hiểm hoạt động cùng lúc với các chương 

trình bảo hiểm khác thì trường dữ liệu này chứa thứ tự mức độ ưu tiên của các chương 

trình bảo hiểm này. Các giá trị là 1, 2, 3… 

6.5.6.23. IN1-23   Cờ giấy thông báo nhập viện    (ID)   00448 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết công ty bảo hiểm có yêu cầu giấy thông 

báo nhập viện từ tổ chức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay không. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0136–Chỉ thị Có / không trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 

Y  yêu cầu phải có giấy nhập viện 

N  không yêu cầu phải có giấy nhập viện 

6.5.6.24. IN1-24   Ngày tạo giấy thông báo nhập viện    (DT)   00449  

Định nghĩa: Nếu giấy thông báo nhập viện được yêu cầu, thì trường dữ liệu này 

chứa thông tin ngày tạo ra giấy nhập viện đó. 

6.5.6.25. IN1-25   Cờ báo cáo đủ điều kiện    (ID)   00450  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết người có bảo hiểm gửi báo cáo thông báo 

rằng bệnh nhân đủ điều kiện để thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm hay không và báo cáo cho 

biết rõ những quyền lợi bảo hiểm mà bệnh nhân được thụ hưởng. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0136–Chỉ thị Có / không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

Y báo cáo đủ điều kiện được gửi 

N báo cáo đủ điều kiện không được gửi 

6.5.6.26. IN1-26   Ngày nhận báo cáo đủ điều kiện    (DT)   00451 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết một báo cáo đủ điều kiện (ROE) đã nhận 

được và đồng thời cũng cho biết ngày nhận được báo cáo. 



6.5.6.27. IN1-27   Mã công bố thông tin    (CWE)   00452 

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 cho biết tổ chức/người cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe có thể công bố thông tin về bệnh nhân hay không, và nếu có thì có thể công bố 

những thông tin nào. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0093–Công bố thông 

tin trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.28. IN1-28   Chứng nhận trước tiếp nhận (PAC)   (ST)   00453  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã chứng nhận trước khi tiếp nhận. Nếu việc 

tiếp nhận phải được chứng nhận trước khi xảy ra thì trường dữ liệu này chứa mã liên 

quan đến việc tiếp nhận. 

6.5.6.29. IN1-29   Ngày/Thời gian xác minh    (DTM)   00454 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày /thời gian khi tổ chức/người cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác minh quyền lợi bảo hiểm của bệnh nhân. 

6.5.6.30. IN1-30   Xác minh bởi    (XCN)   00455  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần dữ liệu con Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: đề cập đến người xác minh quyền lợi bảo hiểm. Nhiều tên của cùng 

một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên 

được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi thì một dấu ngăn cách lặp lại 

phải được gửi đi trước tiên để chỉ thị sự vắng mặt này trong trường dữ liệu lặp đầu tiên. 

6.5.6.31. IN1-31   Mã loại hợp đồng    (CWE)   00456 

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 được sử dụng để xác định rõ một chương trình bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0098–Loại hợp đồng bảo hiểm trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.6.32. IN1-32   Tình trạng hóa đơn    (CWE)   00457 

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 cho biết một hóa đơn thanh toán bảo hiểm cụ thể đã 

được tạo ra hay chưa, và nếu đã được tạo ra thì loại hóa đơn là gì. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0022–Tình trạng hóa đơn trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

6.5.6.33. IN1-33   Số ngày còn lại   (NM)   00458  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày còn lại để cung cấp một dịch vụ cụ 

thể hoặc để được chi trả theo một chính sách bảo hiểm. 

6.5.6.34. IN1-34   Trì hoãn trước số ngày còn lại   (NM)   00459 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa thông tin trì hoãn trước số ngày còn lại để cung 

cấp một dịch vụ cụ thể hoặc để được chi trả theo một chính sách bảo hiểm. 

6.5.6.35. IN1-35   Mã chương trình của công ty    (CWE)   00460  

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 thông tin tùy chọn để xác định rõ hơn dữ liệu 

trong trường dữ liệu IN1-3 – ID công ty bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định 



nghĩa 0042–Mã chương trình của công ty trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. 

6.5.6.36. IN1-36   Mã số chính sách    (ST)   00461  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số chính sách cá nhân của người có bảo 

hiểm để xác định duy nhất chương trình bảo hiểm của bệnh nhân này. Đối với các loại 

mã số bảo hiểm đặc biệt, chúng ta cũng có những trường dữ liệu đặc biệt trong phân đoạn 

IN2 dành cho các chương trình Medicaid, Medicare, Champus (tức là, IN2-6 -Mã số thẻ 

bảo hiểm y tế Medicare, IN2-8 – Mã số trường hợp Medicaid, IN2-10 –Số ID quân 

nhân). Tuy nhiên trường dữ liệu IN1-36 – Mã số chính sách vẫn được khuyến khích sử 

dụng ngay cả khi mã số bảo hiểm của bệnh nhân cũng xuất hiện tại một trong những 

trường khác đã liệt kê ở trên. 

6.5.6.37. IN1-37   Chính sách khấu trừ   (CP)   00462 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 số chi phí đã được quy định bởi chương trình 

bảo hiểm mà người bảo lãnh chịu trách nhiệm chi trả (ví dụ, chi phí khấu trừ, chi phí phụ 

trội, …). 

6.5.6.38. IN1-38   Chính sách hạn chế - số tiền   00463 

Chú ý: trường dữ liệu IN1-38 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 



6.5.6.39. IN1-39   Chính sách hạn chế - Số ngày   (NM)   00464 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày tối đa mà chính sách bảo hiểm sẽ chi 

trả. 

6.5.6.40. IN1-40   Định mức phòng – chung-riêng   00465 

Chú ý: trường dữ liệu IN1-40 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.6.41. IN1-41   Định mức phòng – riêng   00466 

Chú ý: trường dữ liệu IN1-41 được sử dụng từ phiên bản 2.3 và các chi tiết sau 

đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.6. 

6.5.6.42. IN1-42   Tình trạng công việc của người có bảo hiểm    (CWE)   00467 

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 cho biết tình trạng công việc của người có bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0066–Tình trạng công việc trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này chứa trường dữ liệu số 

64 của phân đoạn UB92 (UB92-64). Giá trị của US CMS UB92 và các giá trị khác được 

sử dụng cho thành phần dữ liệu của trường này. 



6.5.6.43. IN1-43   Giới tính của người có bảo hiểm    (CWE)   00468 

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 giới tính của người có bảo hiểm. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0001– Giới tính trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

6.5.6.44. IN1-44   Địa chỉ của người/tổ chức sử dụng lao động là người có bảo hiểm   

(XAD)   00469 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của người/tổ chức sử dụng lao động là 

người có bảo hiểm. Nhiều địa chỉ cho cùng một người/tổ chức có thể được gửi đi trong 

trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không 

được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.6.45. IN1-45   Tình trạng xác minh   (ST)   00470 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trạng thái của mối quan hệ giữa bệnh nhân và 

người có bảo hiểm. 



6.5.6.46. IN1-46   ID chương trình bảo hiểm trước đó  (CWE)   00471 

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 xác định duy nhất một chương trình bảo hiểm trước 

đó trong trường hợp ID chương trình thay đổi. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0072–ID chương trình bảo hiểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi 

ý. 

6.5.6.47. IN1-47   Loại hình chi trả   (CWE)   01227 

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 các cấu trúc mã hóa xác định loại hình chi trả 

của bảo hiểm hoặc các loại dịch vụ được chi trả bảo hiểm (dùng cho mục đích thanh 

toán). Ví dụ, một hệ thống thanh toán bác sĩ chỉ cần nhận thông tin bảo hiểm cho các 

chương trình liên quan đến việc chi trả chi phí cho bác sĩ/chuyên gia. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0309–Loại hình chi trả bảo hiểm trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.6.48. IN1-48   Người khuyết tật    (CWE)   00753 

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 mã mô tả trạng thái khuyết tật của người có 

bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0295–Người khuyết tật trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.49. IN1-49   Số ID của người có bảo hiểm   (CX)   01230 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 định danh của cơ sở y tế gán cho người có bảo 

hiểm. Mã kiểu định danh và ấn định thẩm quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả 

các loại dữ liệu CX. 

6.5.6.50. IN1-50   Mã chữ ký    (CWE)   01854 

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 mã cho biết phương thức lấy chữ ký ủy quyền 

của bệnh nhân/người đăng ký và phương thức nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

lưu giữ chữ ký này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0535–Mã chữ ký trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.51. IN1-51   Ngày của mã chữ ký    (DT)   01855  

Định nghĩa: Ngày lấy chữ ký ủy quyền của bệnh nhân / người đăng ký. 

6.5.6.52. IN1-52   Nơi sinh của người có bảo hiểm    (ST)   01899  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về nơi sinh của người có bảo hiểm, 

ví dụ như "Bệnh viện cộng đồng Thánh Francis ở Lower South Side". Địa chỉ thực tế 

được báo cáo trong trường dữ liệu IN1-19 - Địa chỉ của người có bảo hiểm với định danh 

"N". 



6.5.6.53. IN1-53   Chỉ thị VIP    (CWE)   01852  

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 cho biết loại VIP đối với người có bảo hiểm. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0099–Chỉ thị VIP trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

6.5.6.54. IN1-54   Định danh ngoài của chương trình y tế    (CX)  03292 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 các định danh Chương trình y tế bên ngoài 

tương ứng với ID Chương trình y tế nội bộ trong trường dữ liệu IN1-2-ID chương trình y 

tế. Mã kiểu định danh và ấn định thẩm quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả các 

loại dữ liệu CX. 

6.5.6.55. IN1-55   Mã hoạt động bảo hiểm    (ID)   03335 

Định nghĩa: Mã hoạt động bảo hiểm xác định hoạt động bảo hiểm được thực hiện. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0206–Mã hoạt động Phân đoạn trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Khi trường dữ liệu này được điền giá trị, 

các phân đoạn IN1, IN2 và IN3 không nằm trong "chế độ chọn động" mà ở "chế độ hoạt 

động". 

6.5.7. IN2 - Phân đoạn thông tin bảo hiểm bổ sung 

Phân đoạn IN2 chứa thông tin và điều khoản bổ sung về chính sách chi trả bảo hiểm 

cần thiết cho việc thanh toán bảo hiểm và hoàn trả chi phí thích hợp. Các trường dữ liệu 

trong phân đoạn này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

Bảng thuộc tính HL7 – IN2 – Thông tin bảo hiểm bổ sung 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CX O Y  00472 ID nhân viên của người có bảo hiểm 

2  11= ST O   00473 
Mã số an sinh xã hội của người có bảo 

hiểm 

3   XCN O Y  00474 
Tên và ID của người sử dụng lao động có 

bảo hiểm 

4   CWE O  0139 00475 
Dữ liệu thông tin của người sử dụng lao 

động 
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5   CWE O Y 0137 00476 Tổ chức nhận hóa đơn thanh toán 

6  15= ST O   00477 Số thẻ bảo hiểm y tế Medicare 

7   XPN O Y  00478 Tên trường hợp Medicaid 

8  15= ST O   00479 Mã số trường hợp Medicaid 

9   XPN O Y  00480 Tên nhà tài trợ quân sự 

10  20= ST O   00481 Mã số định danh quân nhân 

11   CWE O  0342 00482 Phụ thuộc vào nơi nhận quân sự 

12  25= ST O   00483 Tổ chức quân sự 

13  25= ST O   00484 Doanh trại quân đội 

14   CWE O  0140 00485 Nghĩa vụ quân sự 

15   CWE O  0141 00486 Cấp bậc quân đội 

16   CWE O  0142 00487 Trạng thái quân sự 

17   DT O   00488 Ngày xuất ngũ 

18 1..1  ID O  0136 00489 Không tồn tại tập tin Chứng nhận quân sự  

19 1..1  ID O  0136 00490 Bảo hiểm trẻ em 

20 1..1  ID O  0136 00491 Hóa đơn kết hợp trẻ em 

21  1= ST O   00492 Khấu trừ truyền máu 

22   XPN O Y  00493 Tên người phê duyệt bảo hiểm đặc biệt 

23  30# ST O   00494 
Chức vụ người phê duyệt bảo hiểm đặc 

biệt   

24   CWE O Y 0143 00495 Mã không thuộc điều khoản bảo hiểm 

25   CX O Y  00496 Định danh bên chi trả 

26   CX O Y  00497 Định danh người đăng ký bên chi trả 

27   CWE O  0144 00498 Nguồn xác định đủ điều kiện 

28   RMC O Y  00499 
Loại/định mức phòng được bảo hiểm chi 

trả 

29   PTA O Y  00500 Chính sách về Loại / Định mức 

30   DDI O   00501 Khấu trừ hàng ngày 

31   CWE O  0223 00755 Điều kiện sống 

32   CWE O Y 0009 00145 Tình trạng lưu động 

33   CWE O Y 0171 00129 Tư cách công dân 

34   CWE O  0296 00118 Ngôn ngữ chính 

35   CWE O  0220 00742 Sắp xếp cuộc sống 

36   CWE O  0215 00743 Mã công khai 

37 1..1  ID O  0136 00744 Chỉ thị bảo vệ 

38   CWE O  0231 00745 Chỉ thị sinh viên 

39   CWE O  0006 00120 Tôn giáo 

file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70137
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70342
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70140
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70141
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70142
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70143
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70144
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70223
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70009
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70171
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70296
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70220
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70215
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70231
file:///E:/Working%20Folders/2016/HL7%20Translation/Nghiem%20thu%20tai%20lieu%20Viet%20hoa/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/Tai%20lieu%20HL7-Nghiem%20thu-In/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70006


Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

40   XPN O Y  00109 
Tên gốc (tên lúc chưa lập gia đình) của mẹ 

người được bảo hiểm 

41   CWE O  0212 00739 Dân tộc 

42   CWE O Y 0189 00125 Nhóm Dân tộc 

43   CWE O Y 0002 00119 Tình trạng hôn nhân 

44   DT O   00787 
Ngày bắt đầu công việc của người có bảo 

hiểm 

45   DT O   00783 Ngày kết thúc công việc 

46  20# ST O   00785 Chức danh nghề nghiệp 

47   JCC O   00786 Mã /nhóm nghề nghiệp 

48   CWE O  0311 00752 Tình trạng nghề nghiệp 

49   XPN O Y  00789 Tên của người liên hệ tại nơi làm việc 

50   XTN O Y  00790 
Số điện thoại của người liên hệ tại nơi làm 

việc 

51   CWE O  0222 00791 Lý do liên hệ nơi làm việc 

52   XPN O Y  00792 Tên liên hệ của người có bảo hiểm 

53   XTN O Y  00793 
Số điện thoại liên hệ của người được bảo 

hiểm 

54   CWE O Y 0222 00794 Lý do liên hệ với người được bảo hiểm 

55   DT O   00795 Ngày bắt đầu mối quan hệ với bệnh nhân 

56   DT O Y  00796 Ngày kết thúc mối quan hệ với bệnh nhân 

57   CWE O  0232 00797 Lý do liên hệ công ty bảo hiểm 

58   XTN O Y  00798 Số điện thoại liên hệ của công ty bảo hiểm 

59   CWE O  0312 00799 Phạm vi chính sách 

60   CWE O  0313 00800 Nguồn gốc chính sách 

61   CX O   00801 Mã số thành viên của bệnh nhân 

62   CWE O  0063 00802 
Mối quan hệ của bên bảo lãnh với người 

được bảo hiểm  

63   XTN O Y  00803 
Số điện thoại nhà của người được bảo 

hiểm 

64   XTN O Y  00804 
Số điện thoại cơ quan của người được bảo 

hiểm 

65   CWE O  0343 00805 Chương trình thương binh 

66 1..1  ID O  0136 00806 Cờ tạm hoãn 

67 1..1  ID O  0136 00807 Cờ hạn mức đồng chi trả 

68 1..1  ID O  0136 00808 Cờ hạn mức tổn thất 

69   XON O Y  00809 Tên và định danh tổ chức được bảo hiểm 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

70   XON O Y  00810 
Tên và định danh người sử dụng lao 

động/tổ chức mua bảo hiểm 

71   CWE O Y 0005 00113 Chủng tộc 

72   CWE O  0344 00811 
Mối quan hệ của bệnh nhân với người có 

bảo hiểm 

6.5.7.1. IN2-1   ID nhân viên của người có bảo hiểm    (CX)   00472  

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 ID nhân viên của người có bảo hiểm. Mã kiểu 

định danh và ấn định thẩm quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu 

CX. 

6.5.7.2. IN2-2   Mã số an sinh xã hội của người có bảo hiểm    (ST)   00473  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số an sinh xã hội của người có bảo hiểm. 

6.5.7.3. IN2-3   Tên và ID của người sử dụng lao động có bảo hiểm   (XCN)   00474 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 tên và ID của người sử dụng lao động là 

người có bảo hiểm hoặc người mua bảo hiểm cho người có bảo hiểm. Nhiều tên và định 

danh của cùng một người (không phải nhiều người khác nhau) có thể được gửi đi trong 

trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp 

pháp không được gửi đi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên để chỉ 

thị sự vắng mặt của tên hợp pháp trong trường dữ liệu lặp lại đầu tiên. Nếu đề cập đến 

nơi làm việc thì dùng trường dữ liệu IN2-70 – Tên và ID nơi làm việc của người có bảo 

hiểm. 

6.5.7.4. IN2-4   Dữ liệu thông tin người sử dụng lao động   (CWE)   00475  

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 thông tin về người sử dụng lao động bắt buộc 

cho mẫu UB82, biểu mẫu 71. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0139–Dữ liệu 

thông tin người sử dụng lao động trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.7.5. IN2-5   Nơi nhận thư yêu cầu thanh toán   (CWE)   00476 

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 cho biết nơi (tổ chức) nhận thư yêu cầu thanh toán. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0137– Nơi nhận thư yêu cầu thanh toán 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

6.5.7.6. IN2-6   Mã số thẻ bảo hiểm y tế Medicare    (ST)   00477 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số thẻ bảo hiểm y tế Medicare (HIN) được 

định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.7.7. IN2-7   Tên trường hợp Medicaid  (XPN)   00478 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên trường hợp Medicaid được quy định bởi 

CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. Nhiều tên của cùng một người có thể được gửi đi 

trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều 

không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.7.8. IN2-8   Mã số trường hợp Medicaid   (ST)   00479 

Định nghĩa: Trường này chứa mã số trường hợp Medicaid được quy định bởi CMS 

hoặc các cơ quan quản lý khác để xác định duy nhất một chính sách Medicaid của bệnh 

nhân. 

6.5.7.9. IN2-9   Tên nhà tài trợ quân sự    (XPN)   00480  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. Nhiều tên của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp 

pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi thì 

một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên trong trường dữ liệu lặp lại lần đầu 

tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 



6.5.7.10. IN2-10   Mã số ID quân đội   (ST)  00481 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số ID quân đội được định nghĩa bởi CMS 

hoặc các cơ quan quản lý khác để xác định duy nhất một chính sách quân đội cho bệnh 

nhân. 

6.5.7.11. IN2-11   Phụ thuộc vào nơi nhận quân đội  (CWE)  00482 

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 được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0342–Nơi nhận quân sự  trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.12. IN2-12   Tổ chức quân sự   (ST)   00483  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. 

6.5.7.13. IN2-13   Doanh trại quân đội   (ST)   00484  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác 

6.5.7.14. IN2-14   Nghĩa vụ quân sự    (CWE)   00485  

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 được quy định bởi CMS hoặc cơ quan quản lý khác 

và đề cập đến nghĩa vụ đang được thực hiện tại các chi nhánh quân đội. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0140–Nghĩa vụ quân sự trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

6.5.7.15. IN2-15   Cấp bậc quân sự   (CWE)   00486  

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 do người dùng định nghĩa này cho biết cấp bậc trong 

quân đội của người có bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0141–Cấp 

bậc quân sự trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.16. IN2-16   Tình trạng quân sự   (CWE)   00487 

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 được quy định bởi CMS hoặc cơ quan quản lý 

khác. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0142–Tình trạng quân sự trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Các mã UB được liệt kê có thể không thể 

hiện một danh sách hoàn chỉnh, tham khảo mô tả chi tiết UB để biết các thông tin bổ 

sung. 



6.5.7.17. IN2-17   Ngày xuất ngũ (ra khỏi quân đội)   (DT)   00488 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được quy định bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. 

6.5.7.18. IN2-18   Chứng nhận quân ngũ không tồn tại dưới dạng tập tin    (ID)   

00489 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0136–Chỉ thị Có / không 

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

Y  Có tập tin chứng nhận 

N  Không có tập tin chứng nhận 

6.5.7.19. IN2-19   Bảo hiểm  trẻ em    (ID)   00490 

Định nghĩa: Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0136–Chỉ thị Có / không 

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

Y  Có bảo hiểm trẻ em 

N  Không có bảo hiểm trẻ em 

6.5.7.20. IN2-20   Hóa đơn trẻ em kết hợp (ID)   00491            

Định nghĩa: Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0136–Chỉ thị Có / không 

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

Y  Hóa đơn kết hợp 

N  Hóa đơn bình thường 

6.5.7.21. IN2-21   Miễn giảm truyền máu   (ST)   00492 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng thay cho trường dữ liệu UB1-2 – 

Miễn giảm truyền máu để liên kết khoản tiền này với các chương trình bảo hiểm cụ thể. 

6.5.7.22. IN2-22   Tên người phê duyệt bảo hiểm đặc biệt   (XPN)   00493 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người phê duyệt chương trình bảo 

hiểm đặc biệt bất kỳ. Nhiều tên của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ 

liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. 

Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 

6.5.7.23. IN2-23   Chức vụ người phê duyệt bảo hiểm đặc biệt    (ST)   00494 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chức vụ của người phê duyệt bảo hiểm đặc 

biệt. 

6.5.7.24. IN2-24   Mã bảo hiểm không chi trả   (CWE)   00495 

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 mã diễn giải lý do một dịch vụ không được 

bảo hiểm chi trả. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0143– Mã không thuộc điều 

khoản bảo hiểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.7.25. IN2-25   ID người chi trả  (CX)   00496 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: Ở Mỹ, trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc cho các quy trình xử 

lý của ENVOY Corporation (một đơn vị thanh toán bảo hiểm của Mỹ) và nó chứa định 

danh của tổ chức sẽ trả tiền bảo hiểm. Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để 

báo cáo ID chương trình y tế quốc gia. Mã kiểu định danh và ấn định thẩm quyền được 

khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu CX. 



6.5.7.26. IN2-26   ID văn phòng chi trả bảo hiểm   (CX)   00497 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: Ở Mỹ, trường dữ liệu này là bắt buộc cho các quy trình xử lý của 

ENVOY Corporation và nó xác định văn phòng cụ thể nằm được chỉ định trong tổ chức 

bảo hiểm có trách nhiệm thanh toán chi phí. Mã kiểu định danh và chỉ định thẩm quyền 

được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại dữ liệu CX. 



6.5.7.27. IN2-27   Nguồn xác nhận đủ điều kiện    (CWE)   00498  

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: Ở Mỹ, trường dữ liệu này là bắt buộc cho các quy trình xử lý của 

ENVOY Corporation và nó xác định nguồn thông tin xác minh bệnh nhân đủ điều kiện để 

hưởng quyền lợi bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0144– Nguồn xác 

minh đủ điều kiện trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.28. IN2-28   Loại /định mức phòng được bảo hiểm chi trả   (RMC)   00499  

Các thành phần dữ liệu:  <Room Type (CWE)> ^ <Amount Type (CWE)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Money or Percentage (MOP)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Loại phòng (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Loại định mức (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm (MOP):  <Money or Percentage Indicator 

(ID)> & <Money or Percentage Quantity (NM)> & <Monetary  Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng thay cho trường dữ liệu IN1-40 – 

Định mức phòng – chung-riêng và trường dữ liệu IN1-41 – Định mức phòng – cá nhân. 

Trường dữ liệu này chứa loại phòng (ví dụ như phòng dành riêng cá nhân, phòng nằm 

chung), loại định mức (ví dụ, số tiền tối đa, tỷ lệ phần trăm) và số tiền được bảo hiểm chi 

trả. 

6.5.7.29. IN2-29   Chính sách Loại/Định mức   (PTA)   00500 

Các thành phần dữ liệu:  <Policy Type (CWE)> ^ <Amount Class (CWE)> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Money or Percentage (MOP)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Loại chính sách (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại định mức (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với định mức hoặc tỷ lệ phần trăm (MOP):  <Money or Percentage 

Indicator (ID)> & <Money or Percentage Quantity (NM)> & <Monetary  Denomination 

(ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại chính sách (ví dụ như hỗ trợ, y tế cơ bản) 

và định mức (ví dụ như số tiền, tỷ lệ, định mức tối đa) được bảo hiểm chi trả. Trường dữ 

liệu này được sử dụng thay cho trường dữ liệu IN1-38 - Chính sách hạn chế – định mức. 



6.5.7.30. IN2-30   Việc khấu trừ hàng ngày   (DDI)   00501 

Các thành phần dữ liệu: <Delay Days (NM)> ^ <Monetary Amount (MO)> ^ <Number of Days (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với số lượng tiền (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày mà sau đó việc khấu trừ hàng ngày 

bắt đầu, số lượng tiền khấu trừ hàng ngày và số ngày được áp dụng trong quá trình khấu 

trừ. 

Nếu “số lượng ngày” không có giá trị (giá trị rỗng), quá trình khấu trừ vẫn tiếp tục 

được thực hiện. 

6.5.7.31. IN2-31   Điều kiện sống    (CWE)   00755 

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 cho biết điều kiện sống cụ thể của người có bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0223– Điều kiện sống trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.32. IN2-32   Tình trạng lưu động    (CWE)   00145 

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 tình trạng lưu động tạm thời của người có bảo 

hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0009–Tình trạng lưu động trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.33. IN2-33   Tư cách cá nhân   (CWE)   00129 

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 mã xác định quốc tịch của người được bảo 

hiểm. HL7 khuyến nghị sử dụng các giá trị được đề xuất trong bảng ISO 3166 cho các 

giá trị trong Bảng do người dùng định nghĩa 0171–Tư cách công dân trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.34. IN2-34   Ngôn ngữ chính    (CWE)   00118 

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 xác định ngôn ngữ chính của người có bảo hiểm. 

HL7 khuyến nghị sử dụng các giá trị được đề xuất trong bảng ISO 639 cho các giá trị 

trong Bảng do người dùng định nghĩa 0296–Ngôn ngữ chính trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.7.35. IN2-35   Sắp xếp cuộc sống   (CWE)   00742  

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 xác định các tình huống người có bảo hiểm sống tại 

nơi cư trú của mình. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0220–Sắp xếp cuộc 

sống trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.36. IN2-36   Mã công khai    (CWE)   00743 

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 mã do người dùng định nghĩa xác định mức 

độ được phép công khai đối với một người có bảo hiểm (ví dụ không công khai hoặc chỉ 

giới hạn trong gia đình). Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0215–Mã công khai 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.37. IN2-37   Chỉ thị bảo vệ    (ID)   00744 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ thị tình trạng bảo vệ áp dụng cho người có bảo 

hiểm, những người dùng không có thẩm quyền được phép truy cập vào thông tin hạn chế 

hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136–Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y giới hạn truy cập 



N không giới hạn truy cập 

6.5.7.38. IN2-38   Chỉ thị sinh viên    (CWE)   00745 

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 cho biết người có bảo hiểm có phải là sinh viên hay 

không, và nếu là sinh viên thì là sinh viên toàn thời gian hay bán thời gian. Trường dữ 

liệu này không cho biết bậc học (trung học, cao đẳng…) hay ngành học (kế toán, kỹ 

thuật…). Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0231–Trạng thái sinh viên trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.39. IN2-39   Tôn giáo    (CWE)   00120 

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 cho biết tôn giáo của người có bảo hiểm. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0006–Tôn giáo trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 



6.5.7.40. IN2-40   Tên gốc của mẹ người có bảo hiểm (XPN)   00109  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên gốc (tên của mẹ lúc chưa lập gia đình) của 

mẹ người có bảo hiểm. 

6.5.7.41. IN2-41   Dân tộc   (CWE)   00739 

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 mã chỉ thị dân tộc hoặc nhóm dân tộc của 

người có bảo hiểm. Thông tin này có thể khác với thông tin tư cách công dân trong các 

quốc gia mà trong đó nhiều nhóm dân tộc được công nhận (ví dụ, Tây Ban Nha có các 

nhóm dân tộc như Basque, Catalan…). HL7 khuyến nghị sử dụng các giá trị được đề xuất 



trong bảng ISO 3166 cho các giá trị trong Bảng do người dùng định nghĩa 0212–Dân tộc 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.42. IN2-42   Nhóm dân tộc   (CWE)   00125 

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 cho biết nhóm dân tộc của người có bảo hiểm. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0189–Nhóm Dân tộc trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của kiểu dữ liệu CE cho nhóm dân tộc (mã 

định danh thay thế, diễn giải thay thế dưới dạng văn bản và tên hệ thống mã hóa thay thế) 

được dành riêng cho mã số do nhà nước quy định. Tại Mỹ, hiện nay được sử dụng để báo 

cáo dữ liệu dân tộc phù hợp với tiêu chuẩn Mỹ cho các đối tượng có nguồn gốc Tây Ban 

Nha. 

6.5.7.43. IN2-43   Tình trạng hôn nhân   (CWE)   00119 

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 tình trạng hôn nhân của người có bảo hiểm. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0002– Tình trạng hôn nhân trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.7.44. IN2-44   Ngày bắt đầu làm việc của người có bảo hiểm    (DT)   00787  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày người có bảo hiểm bắt đầu làm việc 

cho người/tổ chức cụ thể thuê lao động. 

6.5.7.45. IN2-45   Ngày kết thúc công việc    (DT)   00783 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày người được bảo hiểm kết thúc công 

việc (dừng làm việc) cho người/tổ chức thuê lao động. 

6.5.7.46. IN2-46   Chức danh nghề nghiệp    (ST)   00785 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa tên mô tả chức danh nghề nghiệp của người có 

bảo hiểm (ví dụ như Chuyên viên phân tích hệ thống, kế toán…). 

6.5.7.47. IN2-47   Mã / phân loại nghề nghiệp    (JCC)   00786 

Các thành phần dữ liệu:  <Job Code (CWE)> ^ <Job Class (CWE)> ^ <Job Description Text (TX)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã nghề nghiệp (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Phân loại nghề nghiệp (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 mã định danh nghề nghiệp của người có bảo 

hiểm (như lập trình viên, chuyên gia phân tích…) 



6.5.7.48. IN2-48   Tình trạng nghề nghiệp   (CWE)   00752 

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 mã xác định tình trạng nghề nghiệp hiện tại 

của người có bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0311–Tình trạng 

nghề nghiệp trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.49. IN2-49   Tên của người liên hệ tại nơi làm việc    (XPN)   00789  

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên của người cần liên hệ tại nơi làm việc của 

người có bảo hiểm. (Joe Smith là người có bảo hiểm.  Anh ấy làm việc tại GTE.  Liên hệ 

Sue Jones tại GTE để biết các chính sách liên quan đến Joe Smith). Nhiều tên của cùng 

một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định 



dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không 

được chấp nhận. 

6.5.7.50. IN2-50   Số điện thoại của người liên hệ tại nơi làm việc    (XTN)  00790    

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người cần liên hệ (Sue 

Jones) tại nơi làm việc (GTE) của người có bảo hiểm (Joe Smith). Joe Smith là người có 

bảo hiểm.  Nhiều số điện thoại của cùng một người liên hệ (không phải nhiều người liên 

hệ) có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên 

vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp 

nhận. 



6.5.7.51. IN2-51   Lý do liên hệ người sử dụng lao động    (CWE)   00791  

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 cho biết lý do liên hệ với Sue Jones đại diện cho 

Joe Smith – người sử dụng lao động tại GTE. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 

0222–Lý do liên hệ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.52. IN2-52   Tên người liên hệ có bảo hiểm    (XPN)   00792 

Các thành phần dữ liệu:  <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ <Second and Further Given 

Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) (ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) 

(ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code (ID)> ^ <Name 

Representation Code (ID)> ^ <Name Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ 

<Professional Suffix (ST)> ^ <Called By (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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 tên người liên hệ của người có bảo hiểm. 



6.5.7.53. IN2-53   Số điện thoại liên lạc với người có bảo hiểm    (XTN)   00793 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại liên lạc của người có bảo hiểm. 

Nhiều số điện thoại của cùng một người có thể được gửi đi trong thông tin liên lạc này. 

Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý 

nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 



6.5.7.54. IN2-54   Lý do liên lạc với người có bảo hiểm   (CWE)   00794 

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 cho biết lý do liên hệ với người có bảo hiểm. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0222–Lý do liên hệ trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.55. IN2-55   Ngày bắt đầu mối quan hệ với bệnh nhân    (DT)   00795  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bắt đầu có hiệu lực đối với mối quan hệ 

với bệnh nhân có bảo hiểm (được định nghĩa trong trường dữ liệu  IN1-17- Mối quan hệ 

với bệnh nhân của người được bảo hiểm). 

6.5.7.56. IN2-56   Ngày kết thúc mối quan hệ với bệnh nhân    (DT)   00796 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày mà sau đó mối quan hệ không còn 

hiệu lực (được định nghĩa trong trường dữ liệu IN1-17- Mối quan hệ với bệnh nhân của 

người được bảo hiểm). 

6.5.7.57. IN2-57   Lý do liên hệ công ty bảo hiểm    (CWE)   00797  

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 mã do người dùng định nghĩa cho biết cách 

thức sử dụng thông tin liên hệ. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0232–Lý do 

liên hệ công ty bảo hiểm trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.58. IN2-58   Số điện thoại liên lạc công ty bảo hiểm    (XTN)   00798 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người cần liên hệ tại công ty 

bảo hiểm về các vấn đề liên quan đến chính sách /hóa đơn thanh toán bảo hiểm, vv. 

Nhiều số điện thoại của công ty bảo hiểm có thể được gửi đi dưới dạng chuỗi. Từ phiên 

bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa 

trên thứ tự là không được chấp nhận. 



6.5.7.59. IN2-59   Phạm vi chính sách    (CWE)   00799 

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 mã do người dùng định nghĩa cho biết phạm 

vi bảo hiểm của một thành viên tham gia (ví dụ như “độc thân”, “gia đình”…). Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0312–Phạm vi chính sách trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.60. IN2-60   Nguồn gốc chính sách    (CWE)   00800  

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 do người dùng định nghĩa xác định phương thức thiết 

lập thông tin chính sách. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0313–Nguồn gốc 

chính sách trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý.  

6.5.7.61. IN2-61   Mã số thành viên của bệnh nhân    (CX)   00801 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 



Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số định danh được ấn định bởi bên chi trả 

cho từng cá nhân là đối tượng của chính sách bảo hiểm. Ví dụ, mỗi thành viên trong gia 

đình có thể có một mã số thành viên khác với mã số chính sách bảo hiểm được cấp cho 

chủ hộ. Mã kiểu định danh và chỉ định thẩm quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả 

các loại dữ liệu CX. 



6.5.7.62. IN2-62   Mối quan hệ của bên bảo lãnh với người có bảo hiểm    (CWE)   

00802 

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 mối quan hệ của bên bảo lãnh với 

người đăng ký bảo hiểm. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0063–Mối quan hệ 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.63. IN2-63   Số điện thoại nhà của người có bảo hiểm    (XTN)   00803 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của người có bảo hiểm. Nhiều số 

điện thoại có thể được gửi đi dưới dạng chuỗi. Từ phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị 

trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp 

nhận. 

6.5.7.64. IN2-64   Số điện thoại cơ quan của người có bảo hiểm    (XTN)   00804 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại cơ quan của người có bảo hiểm. 

Nhiều số điện thoại có thể được gửi đi dưới dạng chuỗi. Từ phiên bản 2.7, các giả định 

dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý nghĩa dựa trên thứ tự là không 

được chấp nhận. 

6.5.7.65. IN2-65   Chương trình thương binh    (CWE)   00805 

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 đề cập đến chương trình quân sự cho người tàn tật 

trong đó bệnh nhân được ghi tên tham gia. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 

0343–Mã chương trình thương binh trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.7.66. IN2-66   Cờ tạm hoãn    (ID)   00806 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết có việc chi trả chi phí cho một bệnh nhân 

có nên tạm hoãn hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136–Chỉ thị Có / Không trong 

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

Y  Việc chi trả chi phí bị tạm hoãn 

N  Việc chi trả chi phí không nên trì hoãn 



6.5.7.67. IN2-67   Cờ hạn mức đồng chi trả    (ID)   00807 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết bệnh nhân đã đạt đến hạn mức đồng chi trả 

hay chưa để dừng việc tính phí đồng chi trả cho bệnh nhân đó. Tham khảo Bảng HL7 

0136–Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y  bệnh nhân đã đến hoặc đã vượt quá giới hạn đồng chi trả  

N  bệnh nhân vẫn trong giới hạn đồng chi trả 

6.5.7.68. IN2-68   Cờ hạn mức dừng lỗ   (ID)   00808 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết bệnh nhân đã đạt đến hạn mức tổn thất (cắt 

lỗ) đã được thiết lập trong hợp đồng tổng thể hay chưa. Tham khảo Bảng HL7 0136–Chỉ 

thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y  bệnh nhân đã đến hoặc đã vượt quá hạn mức cắt lỗ  

N  bệnh nhân vẫn chưa đạt đến hạn mức cắt lỗ 

6.5.7.69. IN2-69   Tên và định danh tổ chức được bảo hiểm   (XON)   00809 

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của bên có bảo hiểm trong trường hợp bên 

có bảo hiểm/bên đăng ký bảo hiểm là một tổ chức. Nhiều tên của tổ chức có bảo hiểm có 



thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến 

đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi 

đi trước tiên đối với thành phần dữ liệu lặp đầu tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 

6.5.7.70. IN2-70   Tên và định danh tổ chức của người sử dụng lao động mua bảo 

hiểm    (XON)   00810  

Các thành phần dữ liệu:  <Organization Name (ST)> ^ <Organization Name Type Code (CWE)> ^ 

<WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <WITHDRAWN 

Constituent> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã loại tên tổ chức (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên người sử dụng lao động hoặc tổ chức mua 

bảo hiểm cho người lao động được bảo hiểm. Nhiều tên của cùng một cơ quan (không 

phải nhiều cơ quan) có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu 

là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi thì một dấu ngăn cách 

lặp lại phải được gửi đi trước tiên đối với thành phần lặp đầu tiên để chỉ thị sự vắng mặt 

này. 



6.5.7.71. IN2-71   Chủng tộc    (CWE)   00113  

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: Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0005–Chủng tộc trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của kiểu dữ liệu CE cho 

nhóm chủng tộc (mã định danh thay thế, diễn giải thay thế dưới dạng văn bản và tên hệ 

thống mã hóa thay thế)  được dành riêng cho mã số do nhà nước quy định. 

6.5.7.72. IN2-72   Mối quan hệ của bệnh nhân với người có bảo hiểm (CWE)   00811 

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 cho biết mối quan hệ của bệnh nhân với người có 

bảo hiểm như đã được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0344– Mối quan hệ của bệnh nhân với người được bảo 

hiểm  trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8. IN3 - Phân đoạn chứng nhận, thông tin bảo hiểm bổ sung 

Phân đoạn IN3 chứa thông tin bảo hiểm bổ sung để chứng nhận sự cần thiết đối với 

việc chăm sóc bệnh nhân. Các trường dữ liệu trong phân đoạn này được định nghĩa bởi 

CMS, hoặc các cơ quan quản lý khác. 



Bảng thuộc tính HL7 – IN3 – Thông tin bảo hiểm bổ sung, xác nhận 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00502 Thiết lập ID - IN3 

2   CX O   00503 Mã số chứng nhận 

3   XCN O Y  00504 Chứng nhận bởi 

4 1..1  ID O  0136 00505 Chứng nhận bắt buộc 

5   MOP O   00506 Hình phạt 

6   DTM O   00507 Ngày / Thời gian chứng nhận 

7   DTM O   00508 Ngày / Thời gian hiệu chỉnh chứng nhận 

8   XCN O Y  00509 Người thực hiện 

9   DT O   00510 Ngày chứng nhận bắt đầu 

10   DT O   00511 Ngày chứng nhận kết thúc 

11   DTN O   00512 Số ngày 

12   CWE O  0233 00513 Mã / mô tả không trùng lặp 

13   DTM O   00514 
Ngày / thời gian có hiệu lực của tình trạng 

không trùng lặp 

14   XCN O Y 0010 00515 Bác sĩ kiểm tra 

15  48# ST O   00516 Liên lạc người chứng nhận 

16   XTN O Y  00517 Số điện thoại liên hệ người chứng nhận 

17   CWE O  0345 00518 Lý do yêu cầu 

18   CWE O  0346 00519 Cơ quan chứng nhận 

19   XTN O Y  00520 Số điện thoại cơ quan chứng nhận 

20   ICD O Y 0136 00521 Yêu cầu chứng nhận trước 

21  48# ST O   00522 Quản lý trường hợp 

22   DT O   00523 Ngày lấy nhận ý kiến bổ sung 

23   CWE O  0151 00524 Tình trạng ý kiến bổ sung  

24   CWE O Y 0152 00525 Tài liệu ý kiến bổ sung đã nhận 

25   XCN O Y 0010 00526 Bác sĩ cho ý kiến bổ sung 

26   CWE O  0921 03336 Loại chứng nhận 

27   CWE O  0922 03337 Nhóm chứng nhận 

6.5.8.1. IN3-1   Thiết lập ID - IN3   (SI)   00502 

Định nghĩa: Trường dữ liệu IN3-1 – Thiết lập ID - IN3 chứa mã số nhận dạng giao 

dịch. Phân đoạn xuất hiện đầu tiên sẽ có số thứ tự là 1, phân đoạn tiếp theo sẽ là 2… Việc 

thiết lập ID trong phân đoạn IN3 được dùng khi có nhiều chứng nhận chương trình bảo 

hiểm được đề cập đến trong trường dữ liệu IN1-2. 
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6.5.8.2. IN3-2   Mã số chứng nhận   (CX)   00503 

Các thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme  

(ID)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Identifier Type Code (ID)> ^ <Assigning 

Facility (HD)> ^ <Effective Date (DT)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ <Assigning 

Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ <Security Check 

(ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số được ấn định bởi cơ quan chứng nhận. 

Mã kiểu định danh và ấn định thẩm quyền được khuyến khích sử dụng cho tất cả các loại 

dữ liệu CX. 



6.5.8.3. IN3-3   Chứng nhận bởi    (XCN)   00504  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 cho biết tổ chức phê duyệt chứng nhận. Nhiều tên 

và định danh của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp 

pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi thì 

một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên trong thành phần dữ liệu lặp lại đầu 

tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 

6.5.8.4. IN3-4   Chứng nhận bắt buộc    (ID)   00505  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết chứng nhận có phải là bắt buộc hay không. 

Tham khảo Bảng HL7 0136–Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

Y  chứng nhận là bắt buộc  

N  chứng nhận là không bắt buộc 

6.5.8.5. IN3-5   Hình phạt    (MOP)   00506  

Các thành phần dữ liệu:  <Money or Percentage Indicator (ID)> ^ <Money or Percentage Quantity 

(NM)> ^ <Monetary  Denomination (ID)> 



Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số tiền phạt (tính bằng đô-la) hoặc tỷ lệ phần 

trăm sẽ được đánh giá nếu không thực hiện chứng nhận trước. 

6.5.8.6. IN3-6   Ngày / Thời gian chứng nhận    (DTM)   00507 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian cho biết rõ bảo hiểm đã 

được chứng nhận là đang tồn tại đối với bệnh nhân. 

6.5.8.7. IN3-7   Ngày / giờ hiệu chỉnh chứng nhận    (DTM)   00508  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày / thời gian chứng nhận đã được hiệu 

chỉnh. 

6.5.8.8. IN3-8   Người thực hiện   (XCN)   00509 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 tên người/bộ phận chịu trách nhiệm gửi thông 

tin chứng nhận. Nhiều tên và định danh của cùng một người có thể được gửi đi trong 

trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp 

pháp không được gửi đi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên trong 

thành phần lặp lại đầu tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. 

6.5.8.9. IN3-9   Ngày chứng nhận bắt đầu    (DT)   00510 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày chứng nhận bắt đầu. 



6.5.8.10. IN3-10   Ngày chứng nhận kết thúc    (DT)   00511 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày chứng nhận kết thúc. 

6.5.8.11. IN3-11   Số ngày   (DTN)   00512  

Các thành phần dữ liệu:  <Day Type (CWE)> ^ <Number of Days (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Loại ngày (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 số ngày có hiệu lực của chứng nhận này. 

Trường dữ liệu này còn có thể được sử dụng với ngày được chấp thuận, đang giải quyết 

hoặc bị từ chối. 

6.5.8.12. IN3-12   Mã / mô tả tình trạng không đồng thời   (CWE)   00513 

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 mã và mô tả tình trạng không đồng thời đối 

với một yêu cầu bị từ chối. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0233– Mã / mô tả 

việc xảy ra không đồng thời trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.13. IN3-13   Ngày / giờ hiệu lực của trạng thái không đồng thời    (DTM)   

00514  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày có hiệu lực của phân loại không đồng 

thời. 



6.5.8.14. IN3-14   Bác sĩ kiểm tra    (XCN)   00515  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 tên bác sĩ làm việc và kiểm tra các trường hợp 

đang chờ giải quyết trong cơ quan thực hiện chứng nhận. Nhiều tên của cùng một người 

có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc 

đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi đi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải 

được gửi đi trước tiên trong thành phần dữ liệu lặp lại đầu tiên để chỉ thị sự vắng mặt 

này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0010– ID bác sĩ trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.15. IN3-15   Liên lạc người chứng nhận   (ST)   00516 

Định nghĩa: Trường này chứa tên của người/bộ phận được liên hệ tại cơ quan cấp 

chứng nhận người mà đã cấp chứng nhận và mã số chứng nhận. 



6.5.8.16. IN3-16   Số điện thoại liên hệ người chứng nhận    (XTN)   00517        

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại liên hệ người chứng nhận. Nhiều 

số điện thoại cho cùng một người cấp chứng nhận có thể được gửi đi dưới dạng chuỗi. Từ 

phiên bản 2.7, các giả định dựa trên vị trí hoặc thứ tự đều không được phép. Mô tả ý 

nghĩa dựa trên thứ tự là không được chấp nhận. 



6.5.8.17. IN3-17   Lý do yêu cầu    (CWE)   00518  

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 cho biết lý do yêu cầu việc không trùng lặp đối với 

chứng nhận. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0345–Lý do yêu cầu trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.18. IN3-18   Cơ quan chứng nhận    (CWE)   00519 

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 cho biết cơ quan chứng nhận. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0346–Cơ quan chứng nhận trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. 

6.5.8.19. IN3-19   Số điện thoại cơ quan chứng nhận    (XTN)   00520 

Các thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 



Thành phần dữ liệu con đối với lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông được chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

<Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số điện thoại của cơ quan chứng nhận. 

6.5.8.20. IN3-20   Yêu cầu chứng nhận trước   (ICD)   00521  

Các thành phần dữ liệu:  <Certification Patient Type (CWE)> ^ <Certification Required (ID)> ^ 

<Date/Time Certification Required (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Chứng nhận loại bệnh nhân (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 này dữ liệu cho biết việc chứng nhận trước là bắt buộc hay 

không bắt buộc đối với các loại bệnh nhân cụ thể, và khoảng thời gian đạt được chứng 

nhận. Các thành phần sau đây của trường dữ liệu này được quy định như sau: 

 Chứng nhận trước có bắt buộc hay không được xác định theo Bảng HL7 0136–

Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ  

Y chứng nhận trước là bắt buộc 

N chứng nhận trước là không bắt buộc 

 khoảng thời gian chứng nhận trước là ngày / thời gian nhận được giấy chứng 

nhận trước 

6.5.8.21. IN3-21   Quản lý trường hợp    (ST)   00522  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của thực thể xử lý một trường hợp bệnh 

nhân cụ thể (ví dụ như tá UR (Utilization review) hay một điểm cơ sở chăm sóc sức khỏe 

cụ thể) 

6.5.8.22. IN3-22   Ngày nhận ý kiến bổ sung   (DT)   00523 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày nhận được ý kiến bổ sung 

6.5.8.23. IN3-23   Tình trạng ý kiến bổ sung   (CWE)   00524 

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 mã cho biết trạng thái của ý kiến bổ sung. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0151–Trạng thái ý kiến bổ sung trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.8.24. IN3-24   Tài liệu ý kiến bổ sung đã nhận   (CWE)   00525  

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 được sử dụng trong trường hợp người cung cấp 

nhận được tài liệu ý kiến bổ sung. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0152– Tài 

liệu ý kiến bổ sung đã nhận trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.25. IN3-25   Bác sĩ cho ý kiến bổ sung    (XCN)   00526 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 



Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 định danh và tên bác sĩ cho ý kiến bổ sung. 

Nhiều tên và định danh của cùng một người có thể được gửi đi trong trường dữ liệu này. 

Tên hợp pháp được hiểu là tên được nhắc đến đầu tiên. Nếu tên hợp pháp không được gửi 

đi thì một dấu ngăn cách lặp lại phải được gửi đi trước tiên trong thành phần dữ liệu lặp 



lại đầu tiên để chỉ thị sự vắng mặt này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 

0010– ID bác sĩ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.26. IN3-26   Loại chứng nhận    (CWE)   03336 

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 mã loại chứng nhận đối với một chứng nhận 

cụ thể. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0921–Mã loại chứng nhận trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.8.27. IN3-27   Nhóm chứng nhận    (CWE)   03337  

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 mã nhóm phân loại chứng nhận đối với một 

chứng nhận cụ thể. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0922–Mã nhóm xác nhận 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.9. ACC - Phân đoạn tai nạn 

Phân đoạn ACC chứa thông tin bệnh nhân liên quan đến tai nạn của bệnh nhân. 



Bảng thuộc tính HL7 – ACC – Tai nạn 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   DTM O   00527 Ngày / thời gian tai nạn 

2   CWE O  0050 00528 Mã tai nạn 

3  25# ST O   00529 Địa điểm tai nạn 

4   CWE B  0347 00812 Tiểu bang xảy ra tai nạn xe ô tô 

5 1..1  ID O  0136 00813 Chỉ thị tai nạn nghề nghiệp 

6 1..1  ID O  0136 00814 Chỉ thị tử vong do tai nạn 

7   XCN O   00224 Được nhập bởi 

8  25= ST O   01503 Mô tả tai nạn 

9  80= ST O   01504 Được đưa đến bởi 

10 1..1  ID O  0136 01505 Chỉ thị báo cảnh sát 

11   XAD O   01853 Địa chỉ tai nạn 

12  3# NM O   02374 Mức độ trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân 

13   EI O Y  03338 Định danh tai nạn 

6.5.9.1. ACC-1   Ngày / thời gian tai nạn    (DTM)   00527  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày / thời gian của tai nạn 

6.5.9.2. ACC-2   Mã tai nạn   (CWE)   00528  

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 cho biết loại tai nạn. Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0050–Mã tai nạn trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Mã tai nạn ICD được khuyến nghị sử dụng. 

6.5.9.3. ACC-3   Địa điểm tai nạn    (ST)   00529  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin địa điểm xảy ra tai nạn. 
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6.5.9.4. ACC-4   Tiểu bang xảy ra tai nạn xe ô tô    (CWE)   00812  

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: Từ phiên bản 2.5, trường dữ liệu này được giữ lại chỉ để tương thích 

ngược. Việc sử dụng trường dữ liệu ACC-11-địa chỉ tai nạn được dùng thay thế cho 

trường dữ liệu này, vì tiểu bang nơi xảy ra tai nạn cũng là một phần của địa chỉ. Trường 

dữ liệu này xác định tiểu bang nơi xảy ra tai nạn xe ô tô. (yêu cầu CMS 1500 ở Mỹ). 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0347–Tiểu bang / Tỉnh thành trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.9.5. ACC-5   Chỉ thị tai nạn nghề nghiệp    (ID)   00813 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết tai nạn có liên quan đến công việc hay 

không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị hợp lệ. 

Y  tai nạn có liên quan đến công việc 

N  tai nạn không liên quan đến công việc 

6.5.9.6. ACC-6   Chỉ thị tử vong do tai nạn    (ID)   00814  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết bệnh nhân tử vong do tai nạn hay không. 

Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

Y  bệnh nhân tử vong do tai nạn 

N  bệnh nhân không tử vong do tai nạn 



6.5.9.7. ACC-7   Được nhập bởi  (XCN)   00224      

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 cho biết cá nhân nhập thông tin tai nạn 

6.5.9.8. ACC-8   Mô tả tai nạn    (ST)   01503 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin mô tả tai nạn. 

6.5.9.9. ACC-9   Được đưa đến bởi    (ST)   01504  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định người hoặc tổ chức đã đưa bệnh nhân đến. 

6.5.9.10. ACC-10   Chỉ thị báo cảnh sát    (ID) 01505 

Định nghĩa: Trường này cho biết cảnh sát đã được thông báo hay chưa. Tham khảo 

Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 

Y  cảnh sát đã được thông báo 

N  cảnh sát chưa được thông báo 



6.5.9.11. ACC-11   Địa chỉ tai nạn    (XAD)   01853 

Các thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State 

or Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> 

^ <Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census 

Tract (CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với địa chỉ tên đường (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & <Street 

Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã Quận/Giáo xứ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khu dân cư (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)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã bảo vệ (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

(IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ nơi xảy ra tai nạn. 

6.5.9.12. ACC-12   Mức độ trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân    (NM)   02374  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mức độ trách nhiệm về pháp lý của bệnh 

nhân đối với tai nạn. Trường dữ liệu này được biểu thị dưới dạng giá trị tỷ lệ phần trăm. 

Nếu tai nạn hoàn toàn do người khác gây ra thì giá trị này được đặt là "0". Nếu bệnh 

nhân là người gây ra tai nạn thì giá trị này là "100". Các giá trị khác thể hiện tỷ lệ lỗi giữa 

bệnh nhân và các bên thứ ba. 

6.5.9.13. ACC-13   Định danh tai nạn    (EI)   03338 

Các thành phần dữ liệu:  <Entity Identifier (ST)> ^ <Namespace ID (IS)> ^ <Universal ID (ST)> ^ 

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này chứa định danh của báo cáo tai nạn được ấn định 

bởi cơ quan pháp lý và báo cáo này là bắt buộc trong việc thanh toán bảo hiểm tai nạn. 



6.5.10. UB1 - Phân đoạn thanh toán thống nhất 1 

Phân khúc UB1 chứa dữ liệu được quy định cụ thể ở Mỹ. Phân đoạn này chỉ chứa 

các trường dữ liệu thanh toán/hóa đơn không tồn tại trong các phân đoạn HL7 khác. Các 

mã được liệt kê như là ví dụ không phải là một danh sách đầy đủ hiện tại. 

Lưu ý: Phân đoạn UB1 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được 

thu hồi và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

Bảng thuộc tính HL7 – UB1 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   SI W   00530 Thiết lập ID - UB1 

2    W   00531 Khấu trừ truyền máu 

3    W   00532 Lượng máu sẵn có – Đơn vị Pint 

4    W   00533 Máu được thay thế – Đơn vị Pint 

5    W   00534 
Lượng máu không được thay thế – Đơn vị 

Pint 

6    W   00535 Số ngày đồng chi trả bảo hiểm 

7    W Y/5  00536 Mã điều kiện 

8    W   00537 Số ngày được bảo hiểm chi trả 

9    W   00538 Số ngày không được bảo hiểm chi trả 

10    W Y/8  00539 Mã và số lượng giá trị 

11    W   00540 Số ngày phụ trội 

12    W   00541 Chỉ thị chương trình đặc biệt 

13    W   00542 Chỉ thị chấp nhận bởi PSRO/UR 

14    W   00543 
Ở lại được chấp nhận bởi PSRO/UR – từ 

ngày 

15    W   00544 
Ở lại được chấp nhận bởi PSRO/UR – đến 

ngày 

16    W Y/5  00545 Biến cố 

17    W   00546 Toàn bộ biến cố 

18    W   00547 Ngày bắt đầu toàn bộ biến cố 

19    W   00548 Ngày kết thúc toàn bộ biến cố 

20    W   00549 Định vị UB-82 2 

21    W   00550 Định vị UB-82 9 

22    W   00551 Định vị UB-82 27 

23    W   00552 Định vị UB-82 45 



6.5.10.1. UB1-1   Thiết lập ID - UB1   00530 

Lưu ý: UB1-1 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.2. UB1-2   Khấu trừ truyền máu   00531 

Lưu ý: UB1-2 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.3. UB1-3   Lượng máu sẵn có – Đơn vị Pint   00532 

Lưu ý: UB1-3 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.4. UB1-4   Lượng máu được thay thế - Đơn vị Pint    00533  

Lưu ý: UB1-4 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.5. UB1-5   Lượng máu không được thay thế - Đơn vị Pint    00534  

Lưu ý: UB1-5 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.6. UB1-6   Số ngày đồng chi trả bảo hiểm    00535 

Lưu ý: UB1-6 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.7. UB1-7   Mã điều kiện    00536  

Lưu ý: UB1-7 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.8. UB1-8   Số ngày được bảo hiểm chi trả    00537  

Lưu ý: UB1-8 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.9. UB1-9   Số ngày không được bảo hiểm chi trả    00538  

Lưu ý: UB1-9 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 



6.5.10.10. UB1-10   Mã và lượng giá trị    00539  

Lưu ý: UB1-10 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.11. UB1-11   Số ngày phụ trội    00540  

Lưu ý: UB1-11 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.12. UB1-12   Chỉ thị chương trình đặc biệt    00541  

Lưu ý: UB1-12 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.13. UB1-13   Chỉ thị phê duyệt bởi PSRO/UR    00542  

Lưu ý: UB1-13 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.14. UB1-14   Ở lại được phê duyệt bởi PSRO/UR – từ ngày   00543 

Lưu ý: UB1-14 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.15. UB1-15   Ở lại được phê duyệt bởi PSRO/UR – đến ngày    00544  

Lưu ý: UB1-15 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.16. UB1-16   Biến cố    00545  

Lưu ý: UB1-16 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.17. UB1-17  Toàn bộ biến cố    00546  

Lưu ý: UB1-17 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.18. UB1-18   Ngày bắt đầu toàn bộ biến cố    00547  

Lưu ý: UB1-18 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 



6.5.10.19. UB1-19   Ngày kết thúc toàn bộ biến cố    00548  

Lưu ý: UB1-19 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.0.20. UB1-20   Định vị UB-82 2   00549  

Lưu ý: UB1-20 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.21. UB1-21   Định vị UB-82 9   00550  

Lưu ý: UB1-21 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.22. UB1-22   Định vị UB-82 27   00551  

Lưu ý: UB1-22 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.10.23. UB1-23   Định vị UB-82 45   00552  

Lưu ý: UB1-23 được sử dụng trong phiên bản 2.3 và các chi tiết đã được thu hồi 

và gỡ bỏ từ phiên bản 2.6. 

6.5.11. UB2 - Phân đoạn dữ liệu UB92 

Phân đoạn UB2 chứa dữ liệu cần thiết để hoàn thành hóa đơn UB92 riêng cho Mỹ. 

Bên ngoài nước Mỹ được đề cập đến trong chương 16. Phân đoạn này chỉ chứa các 

trường thanh toán đồng nhất không tồn tại trong các phân đoạn HL7 khác. Ví dụ, tên và 

ngày sinh bệnh nhân là bắt buộc; chúng được bao gồm trong phân đoạn PID và do đó 

không xuất hiện ở đây. Các định vị trường Thanh toán thống nhất được cung cấp trong 

ngoặc đơn (). Các mã UB được liệt kê như là ví dụ không phải là một danh sách đầy đủ 

hiện tại; tham khảo đặc điểm kỹ thuật UB để biết thêm thông tin. 

Bảng thuộc tính HL7 – UB2 – Dữ liệu hóa đơn thống nhất 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   00553 Thiết lập ID – UB2 

2 1..3  ST O   00554 Số ngày bảo hiểm đồng chi trả (9) 

3   CWE O Y/7 0043 00555 Mã điều kiện (24-30) 

4 1..3  ST O   00556 Số ngày được bảo hiểm chi trả (7) 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

5 1..4  ST O   00557 Số ngày không được bảo hiểm chi trả (8) 

6   UVC O Y/12  00558 Mã và lượng giá trị (39-41) 

7   OCD O Y/8  00559 Ngày và mã biến cố (32-35) 

8   OSP O Y/2  00560 Mã / ngày toàn bộ biến cố (36) 

9 1..29  ST O Y/2  00561 Định vị thanh toán thống nhất 2 (tiểu bang) 

10 1..12  ST O Y/2  00562 
Định vị thanh toán thống nhất 11 (tiểu 

bang) 

11 1..5  ST O   00563 
Định vị thanh toán thống nhất 31 (quốc 

gia) 

12 1..23  ST O Y/3  00564 Mã số kiểm soát tài liệu 

13 1..4  ST O Y/23  00565 
Định vị thanh toán thống nhất 49 (quốc 

gia) 

14 1..14  ST O Y/5  00566 
Định vị thanh toán thống nhất 56 (tiểu 

bang) 

15 1..27  ST O   00567 
Định vị thanh toán thống nhất 57 (quốc 

gia) 

16 1..2  ST O Y/2  00568 
Định vị thanh toán thống nhất 78 (tiểu 

bang) 

17 1..3  NM O   00815 Số lần thăm khám đặc biệt 

6.5.11.1. UB2-1   Thiết lập ID - UB2   (SI)   00553 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số xác định giao dịch này. Với phân đoạn 

đầu tiên, số thứ tự sẽ là 1; với phân đoạn thứ 2, số thứ tự sẽ là 2… 

6.5.11.2. UB2-2   Số ngày đồng chi trả bảo hiểm (9)   (ST)   00554 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số ngày nội trú vượt quá số ngày được định 

nghĩa trong quyền lợi bảo hiểm. Ở Mỹ, nó tương ứng với mẫu thanh toán thống nhất vị trí 

9. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 



6.5.11.3. UB2-3   Mã điều kiện (24-30)   (CWE)   00555 

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 mã báo cáo các điều kiện có thể ảnh hưởng 

đến quá trình xử lý nộp tiền. Ví dụ, điều kiện liên quan đến việc làm (bệnh nhân được 

bảo hiểm không được phản ánh ở đây, việc điều trị các tình trạng mãn tính cho bệnh nhân 

trong bệnh viện dành cho bệnh nhân hấp hối). Mã trong trường dữ liệu này có thể lặp lại 

tối đa bảy lần để tương ứng với các mẫu thanh toán thống nhất vị trí 24-30. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0043–Mã điều kiện trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. Tham khảo đặc điểm kỹ thuật UB để biết thêm thông tin. Trường dữ liệu 

này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.4. UB2-4   Số ngày được bảo hiểm chi trả (7)   (ST)   00556 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trường thanh toán thống nhất 7. Trường này 

được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.5. UB2-5   Số ngày không được bảo hiểm chi trả (8)   (ST)   00557 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa dữ liệu thanh toán thống nhất 8. Trường này 

được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.6. UB2-6   Mã và lượng giá trị (39-41)   (UVC)   00558  

Các thành phần dữ liệu:  <Value Code (CWE)> ^ <Value Amount (MO)> ^ <Non-Monetary Value 

Amount / Quantity (NM)> ^ <Non-Monetary Value Amount / Units  (CWE)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Mã giá trị (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)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Lượng giá trị (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Các đơn vị/Lượng giá trị không phải là tiền  (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 lượng tiền và mã thanh toán tương ứng. Cặp 

giá trị trong trường này có thể lặp lại đến mười hai lần để thể hiện / chứa các biểu mẫu 

UB92 39a, 39B, 39C, 39d, 40a, 40b, 40c, 40d, 41a, 41B, 41C và 41d. Trường này được 

định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.7. UB2-7   Ngày và mã biến cố (32-35)   (OCD)   00559 

Các thành phần dữ liệu:  <Occurrence Code (CNE)> ^ <Occurrence Date (DT)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã biến cố (CNE):  <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: Tập giá trị trong trường này có thể lặp lại tám lần. Các trường dữ liệu 

thanh toán thống nhất 32a, 32b, 33a, 33b, 34a, 34b, 35a và 35b. Trường dữ liệu này được 

định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.8. UB2-8   Mã / ngày toàn bộ biến cố (36)   (OSP)   00560 

Các thành phần dữ liệu:  <Occurrence Span Code (CNE)> ^ <Occurrence Span Start Date (DT)> ^ 

<Occurrence Span Stop Date (DT)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Mã toàn bộ biến cố (CNE):  <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 mã toàn bộ biến cố và ngày tương ứng. 

Trường dữ liệu này có thể lặp lại hai lần để thể hiện / chứa định vị mẫu thanh toán thống 

nhất 36a và 36b. Trường này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.11.9. UB2-9   UB92 Định vị 2 (tiểu bang)   (ST)   00561 

Định nghĩa: Giá trị trong trường dữ liệu này có thể lặp lại hai lần. 

6.5.11.10. UB2-10   UB92 Định vị 11 (tiểu bang)   (ST)   00562 

Định nghĩa: Giá trị trong trường dữ liệu này có thể lặp lại hai lần. 

6.5.11.11. UB2-11   UB92 Định vị 31 (quốc gia)   (ST)   00563 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. 

6.5.11.12. UB2-12   Số kiểm soát tài liệu    (ST)   00564 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số được ấn định bởi bên trả tiền để sử 

dụng cho các mục đích tính lại hóa đơn / điều chỉnh. Nó có thể lặp lại ba lần. Tham khảo 

Trường dữ liệu Thanh toán thống nhất 37. 



6.5.11.13. UB2-13   UB92 Định vị 49 (quốc gia)   (ST)   00565 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý 

khác. Trường dữ liệu này có thể lặp lại 23 lần. 

6.5.11.14. UB2-14   UB92 Định vị 56 (tiểu bang)   (ST)   00566 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể lặp lại năm lần. 

6.5.11.15. UB2-15   UB92 Định vị 57 (quốc gia)   (ST)   00567 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi các đặc tả kỹ thuật CMS cho 

thanh toán thống nhất. 

6.5.11.16. UB2-16   UB92 Định vị 78 (tiểu bang)   (ST)   00568 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể lặp lại hai lần 

6.5.11.17. UB2-17   Số lần thăm khám đặc biệt    (NM)   00815 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tổng số lần điều trị đặc biệt. 

6.5.12. ABS - Phân đoạn tóm tắt 

Phân đoạn này được tạo ra để truyền đạt thông tin bệnh nhân tóm tắt được sử dụng 

cho mục đích thanh toán và hoàn trả bảo hiểm. "Tóm tắt" là hình thức cô đọng của lịch sử 

y tế được tạo ra để phân tích, lập kế hoạch chăm sóc… 

Bảng thuộc tính HL7 - ABS – Tóm tắt 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   XCN O  0010 01514 Người thực hiện thủ tục xuất viện 

2   CWE O  0069 01515 Mã dịch vụ vận chuyển y tế 

3   CWE O  0421 01516 Mã mức độ nghiêm trọng của bệnh 

4   DTM O   01517 Ngày / giờ kiểm tra và xác nhận 

5   XCN O   01518 Kiểm tra và xác nhận bởi 

6   CWE O  0422 01519 Mã phân loại mức độ nguy cấp 

7   DTM O   01520 Ngày/giờ hoàn thành tóm tắt 

8   XCN O   01521 Được tóm tắt bởi 

9   CWE O  0423 01522 Mã phân loại ca bệnh 

10 1..1  ID O  0136 01523 Chỉ thị mổ đẻ 

11   CWE O  0424 01524 Mã phân loại thời kỳ mang thai 

12  3= NM O   01525 Thời gian mang thai – số tuần 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

13   CWE O  0425 01526 Mã sơ sinh 

14 1..1  ID O  0136 01527 Chỉ thị thai chết lưu 

6.5.12.1. ABS-1   Người thực hiện thủ tục xuất viện   (XCN)   01514  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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 mã số định danh của người cung cấp dịch vụ 

chịu trách nhiệm làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân. Tham khảo Bảng do người dùng 

định nghĩa 0010– ID bác sĩ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.12.2. ABS-2   Mã dịch vụ vận chuyển y tế    (CWE)   01515 

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: Mã y tế đại diện cho các dịch vụ y tế vận chuyển bệnh nhân. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0069–Dịch vụ bệnh viện trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.12.3. ABS-3   Mã mức độ nghiêm trọng của bệnh    (CWE)   01516  

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 mã cho biết mức độ nghiêm trọng bệnh của 

bệnh nhân. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0421–Mã mức độ nghiêm trọng 

của bệnh trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.12.4. ABS-4   Ngày / giờ kiểm tra và xác nhận    (DTM)   01517 

Định nghĩa: Ngày / giờ bệnh án được xem xét và chấp nhận.  



6.5.12.5. ABS-5   Kiểm tra và xác nhận bởi    (XCN)   01518  

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 



Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: Mã số định danh của người (thường là bên cung cấp dịch vụ) xem xét 

và chấp nhận bản tóm tắt bệnh án. 

6.5.12.6. ABS-6   Mã mức độ nguy cấp   (CWE)   01519  

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 mã cho biết mức độ ưu tiên của bệnh nhân 

trong phạm vi của tóm tắt này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0422– Mã 

phân loại mức độ nguy cấp trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.12.7. ABS-7   Ngày/giờ hoàn thành tóm tắt    (DTM)   01520 

Định nghĩa: Ngày / giờ hoàn thành tóm tắt 

6.5.12.8. ABS-8   Được tóm tắt bởi    (XCN)   01521 

Các thành phần dữ liệu:  <Person Identifier (ST)> ^ <Family Name (FN)> ^ <Given Name (ST)> ^ 

<Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> ^ <Suffix (e.g., JR or III) 

(ST)> ^ <Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <DEPRECATED-

Source Table (CWE)> ^ <Assigning Authority (HD)> ^ <Name Type Code (ID)> ^ 

<Identifier Check Digit (ST)> ^ <Check Digit Scheme (ID)> ^ <Identifier Type Code 

(ID)> ^ <Assigning Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Name 

Context (CWE)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Professional Suffix (ST)> ^ 

<Assigning Jurisdiction (CWE)> ^ <Assigning Agency or Department (CWE)> ^ 

<Security Check  (ST)> ^ <Security Check Scheme (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

Surname (ST)> & <Surname Prefix from Partner/Spouse (ST)> & <Surname from 

Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn (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)> 

Thành phần con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

(ST)> & <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần con dành cho Cơ sở cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 



Thành phần dữ liệu con đối với Tên tình huống (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp phát (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)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (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: Mã số định danh của người hoàn thành bản tóm tắt. 



6.5.12.9. ABS-9   Mã phân loại ca bệnh    (CWE)   01522  

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: Mã cho biết lý do một bệnh nhân không thuộc đối tượng cấp cứu được 

đưa tới phòng cấp cứu thay vì điều trị tại phòng khám lâm sàng. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0423–Mã phân loại ca bệnh trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý.  

6.5.12.10. ABS-10   Chỉ thị mổ đẻ    (ID)   01523  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết bệnh nhân đã sinh theo phương pháp mổ 

đẻ hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y  sinh theo phương pháp mổ đẻ 

N  sinh không theo phương pháp mổ đẻ 

6.5.12.11. ABS-11   Mã phân loại thời kỳ mang thai    (CWE)   01524  

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: Mã phân loại thời kỳ mang thai được sử dụng để thể hiện trạng thái 

sinh liên quan đến thời kỳ mang thai. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0424– 

Mã phân loại thời kỳ mang thai trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 



6.5.12.12. ABS-12   Thời gian mang thai – số tuần    (NM)   01525 

Định nghĩa: Khoảng thời gian mang thai trẻ sơ sinh được thể hiện bằng số tuần. 

6.5.12.13. ABS-13   Mã sơ sinh    (CWE)   01526 

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: Mã sơ sinh được sử dụng để xác định trẻ được sinh bên trong hay bên 

ngoài cơ sở y tế. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0425–Mã sơ sinh trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.12.14. ABS-14   Chỉ thị thai chết lưu    (ID)   01527 

Định nghĩa: Cho biết trẻ sơ sinh có phải là thai chết lưu hay không. Tham khảo 

Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / Không trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 

Y  thai chết lưu 

N  không phải thai chết lưu 

6.5.13. BLC - Phân đoạn mã máu 

Phân đoạn BLC chứa dữ liệu cần thiết để trao đổi các thông tin tóm tắt về máu của 

bệnh nhân được sử dụng cho mục đích thanh toán và hoàn trả bảo hiểm. Phân đoạn này 

được lặp lại để báo cáo mã chế phẩm máu và các đơn vị máu liên quan. 

Bảng thuộc tính HL7 – BLC – Mã máu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE O  0426 01528 Mã chế phẩm máu 

2   CQ O   01529 Lượng máu 
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6.5.13.1. BLC-1   Mã chế phẩm máu   (CWE)   01528 

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 cho biết mã chế phẩm máu. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0426–Mã chế phẩm máu trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị gợi ý. 

6.5.13.2. BLC-2   Lượng máu    (CQ)   01529 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với 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 số lượng và đơn vị được quản lý cho mã máu 

đã được xác định trong trường dữ liệu 1, ví dụ 2^pt. Khuyến nghị sử dụng các đơn vị tiêu 

chuẩn theo ISO hoặc ANSI như được định nghĩa trong chương 7. 

6.5.14. RMI – Phân đoạn quản lý nguy cơ xảy ra 

Phân đoạn RMI được dùng để báo cáo một sự cố của sự kiện liên quan hoặc đi kèm 

theo bệnh nhân thăm khám. 

Bảng thuộc tính HL7 – RMI – Quản lý nguy cơ liên quan 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 



Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE O  0427 01530 Mã quản lý nguy cơ xảy ra 

2   DTM O   01531 Ngày / giờ xảy ra 

3   CWE O  0428 01533 Mã loại sự cố 

6.5.14.1. RMI-1   Mã quản lý nguy cơ xảy ra   (CWE)   01530 

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: Mã miêu tả sự cố xảy ra trong thời gian bệnh nhân hiện diện. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0427–Mã quản lý nguy cơ xảy ra trong Chương 2C, 

các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

6.5.14.2. RMI-2   Ngày/Thời gian xảy ra   (DTM)   01531 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian xảy ra sự cố được định 

nghĩa trong trường dữ liệu  RMI-1-Mã sự cố quản lý rủi ro. 

6.5.14.3. RMI-3   Mã loại sự cố   (CWE)   01533 

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: mã mô tả việc phân loại sự cố. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0428–Mã loại sự cố trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 
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6.5.15. GP1 Phân đoạn Nhóm/hoàn trả  – thăm khám 

Trường dữ liệu này được dùng trong việc phân nhóm và hoàn trả chi phí đối với 

CMS APC (Phân loại chi trả lưu động – vận chuyển). Tham khảo “Quy tắc hệ thống trả 

sau đối với bệnh nhân ngoại trú” (Quy tắc OPPS) đã được ban hành bởi CMS. 

Phân đoạn GP1 được dùng riêng ở Mỹ và có thể không được triển khai đối với 

các hệ thống khác. 

Bảng thuộc tính HL7 - GP1 - Nhóm/hoàn trả - thăm khám 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE R  0455 01599 Mã loại hóa đơn 

2   CWE O Y 0456 01600 Mã doanh thu 

3   CWE O  0457 01601 Mã yêu cầu thanh toán tổng thể 

4   CWE O Y 0458 01602 
Mã điều chỉnh OCE cho mỗi lần thăm 

khám 

5   CP O   00387 Chi phí vượt trội 

6.5.15.1. GP1-1   Mã loại hóa đơn    (CWE)   01599  

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 giống với Định vị mẫu UB92 4 “Kiểu hóa đơn”. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0455–Chỉ thị VIP trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. Tham khảo đặc tả kỹ thuật UB để biết thêm thông tin chi 

tiết. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. Nó là 

mã thể hiện kiểu hóa đơn cụ thể, trong đó 1 cho biết loại cơ sở, 2 cho biết phân loại hóa 

đơn, 3 cho biết mức độ thường xuyên. 
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6.5.15.2. GP1-2   Mã doanh thu    (CWE)   01600  

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 giống với Định vị mẫu UB92 42 “Mã doanh thu”. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0456–Mã doanh thu trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này xác định các mã doanh thu mà không 

liên kết với mã HCPCS/CPT. Nó được sử dụng để yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ 

không phải y tế như điện thoại, TV hoặc chi phí ăn uống. Có thể có nhiều mã cho mỗi lần 

thăm khám hay yêu cầu thanh toán. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc 

các cơ quan quản lý khác.  

Ngoài ra cũng có một mã doanh thu liên kết với mã HCPCS/CPT. Nó được tìm thấy 

trong trường dữ liệu GP2-1-Mã doanh thu. Tham khảo đặc điểm kỹ thuật UB92 để biết 

thêm thông tin. 

6.5.15.3. GP1-3   Mã yêu cầu thanh toán tổng thể    (CWE)   01601  

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 xác định trạng thái cuối cùng của một hóa đơn 

thanh toán. Các mã được liệt kê như là ví dụ không phải là một danh sách đầy đủ hiện tại, 

tham khảo thêm Quy tắc OPPS. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0457–Mã 

yêu cầu thanh toán tổng thể trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường 

dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 



6.5.15.4. GP1-4   Mã điều chỉnh OCE cho mỗi lần thăm khám    (CWE)   01602 

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 các điều chỉnh là kết quả của việc xử lý các 

thủ tục HCPCS/CPT cho một hồ sơ sau khi đánh giá toàn bộ các mã, mã doanh thu và 

hiệu chỉnh. Các mã được liệt kê như là ví dụ không phải là một danh sách đầy đủ hiện tại, 

tham khảo thêm Quy tắc OPPS. Các điều chỉnh OCE (bộ điều chỉnh mã ngoại trú) cũng 

xuất hiện ở mức độ tiền thủ tục (trước khi thực hiện thủ tục). Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0458–Mã điều chỉnh OCE trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá 

trị hợp lệ. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.15.5. GP1-5   Chi phí vượt trội   (CP)   00387  

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 số tiền vượt quá giới hạn ngoại trú được định 

nghĩa bởi các quy định APC. Trường dữ liệu này tương tự với trường dữ liệu DRG-7-Chi 

phí ngoại trú. Tuy nhiên, định nghĩa của trường này thay thế định nghĩa trong trường dữ 

liệu DRG-7. 



6.5.16. GP2 Phân đoạn nhóm / hoàn trả – Hạng mục chi tiết của thủ tục 

Phân đoạn này được sử dụng cho các hạng mục thuộc về một mục chi tiết 

HCPC/CPT (Mã hóa thủ tục chăm sóc sức khỏe phổ biến/Thuật ngữ thủ tục hiện tại ). 

Phân đoạn GP2 được dùng riêng ở Mỹ và có thể không được triển khai đối với 

các hệ thống khác. 

Bảng thuộc tính HL7 - GP2 - Nhóm / hoàn trả – Hạng mục chi tiết của thủ tục  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1   CWE O  0456 01600 Mã doanh thu 

2  7# NM O   01604 Số lượng đơn vị dịch vụ 

3   CP O   01605 Chi phí 

4   CWE O  0459 01606 Mã hoạt động hoàn trả 

5   CWE O  0460 01607 Mã từ chối 

6   CWE O Y 0458 01608 Mã điều chỉnh OCE 

7   CWE O  0466 01609 
Mã phân loại thanh toán lưu động (vận 

chuyển) 

8   CWE O Y 0467 01610 Mã điều chỉnh mô tả làm rõ 

9   CWE O  0468 01611 Mã điều chỉnh thanh toán 

10   CWE O  0469 01617 Mã trạng thái đóng gói 

11   CP O   01618 Số tiền thanh toán CMS dự kiến 

12   CWE O  0470 01619 Mã kiểu hoàn trả 

13   CP O   01620 Lượng tiền đồng chi trả 

14  4= NM O   01621 Tỷ lệ chi trả cho mỗi đơn vị dịch vụ 

6.5.16.1. GP2-1   Mã doanh thu    (CWE)   01600  

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 xác định một dịch vụ phụ trợ cụ thể cho từng 

HCPC / CPT. Trường này giống với định vị mẫu UB92 42 "Mã doanh thu". Tham khảo 



Bảng do người dùng định nghĩa 0456–Mã doanh thu trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị gợi ý. Trường này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác 

6.5.16.2. GP2-2   Số lượng đơn vị dịch vụ    (NM)   01604 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số định lượng của các đơn vị cho từng 

HCPC/CPT. Trường dữ liệu này giống với định vị mẫu UB92 46 "Các đơn vị dịch vụ". 

Trường này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.3. GP2-3   Chi phí    (CP)   01605 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng Đơn giá (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 chi phí cho một mục chi tiết cụ thể 

(HCPC/CPT). Trường dữ liệu này giống với định vị mẫu UB92 56. Trường dữ liệu này 

được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.4. GP2-4   Mã hoạt động hoàn trả    (CWE)   01606 

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 xác định hoạt động cần thực hiện trong quá trình 

tính toán chi phí hoàn trả. Giá trị của trường dữ liệu này (nếu có) sẽ ghi đè lên giá trị 

trong trường dữ liệu GP2-6-Mã điều chỉnh OCE. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0459–Mã hoạt động hoàn trả trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 

Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.5. GP2-5   Mã từ chối    (CWE)   01607 

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 xác định trạng thái OCE của hạng mục chi tiết. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0460–Mã từ chối trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ 

quan quản lý khác. 

6.5.16.6. GP2-6   Mã điều chỉnh OCE    (CWE)   01608 

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 các điều chỉnh là kết quả của việc xử lý các 

thủ tục HCPCS/CPT cho một mục HCPCS/CPT chi tiết sau khi đánh giá toàn bộ các mã, 

mã doanh thu và mô tả làm rõ. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0458–Mã 

điều chỉnh OCE trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này 

được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 



6.5.16.7. GP2-7   Mã phân loại thanh toán lưu động (vận chuyển)    (CWE)   01609 

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 mã có nguồn gốc từ APC. Đây là mã APC 

được sử dụng để thanh toán, giống như mã APC đã được ấn định cho tất cả các tình 

huống trừ trường hợp nội trú một phần. Nếu hóa đơn nội trú một phần được tính cho lần 

thăm khám này, APC được chỉ định sẽ khác với mã APC sử dụng để thanh toán. Nội trú 

một phần là trường hợp duy nhất mà một mã APC được chỉ định là khác với mã APC 

được sử dụng để thanh toán. Mã APC dùng cho thanh toán được sử dụng để lập hóa đơn 

và sẽ được hiển thị trong trường dữ liệu này. Thành phần dữ liệu đầu tiên chứa định danh 

APC. Thành phần dữ liệu thứ hai báo cáo mô tả dưới dạng văn bản cho nhóm APC. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0466–Mã phân loại thanh toán lưu động 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được định nghĩa 

bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.8. GP2-8   Mã điều chỉnh mô tả làm rõ    (CWE)   01610 

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 các điều chỉnh được tính toán của mô tả làm 

rõ cho từng mục hoặc HCPCS / CPT. Trường dữ liệu này có thể được lặp lại năm lần cho 

năm điều chỉnh của năm mô tả làm rõ. Trường dữ liệu này liên quan đến các giá trị trong 

trường dữ liệu PR1-16 – Mô tả làm rõ mã thủ tục. Mỗi lần lặp lại tương ứng theo vị trí 



với thứ tự của các mã mô tả làm rõ PR1-16. Nếu không có mã mô tả làm rõ nào tồn tại thì 

sử dụng mã "U" (không xác định được mã điều chỉnh mô tả làm rõ) để thay thế. Sự lặp lại 

của mã điều chỉnh mô tả làm rõ phải phù hợp với sự lặp lại của mô tả làm rõ mã thủ tục. 

Ví dụ, nếu PR1-16 - Mô tả làm rõ mã thủ tục có mã mô tả làm rõ là ...|01~02~03~04|... và 

không xác định được mã trạng thái của mã mô tả làm rõ 03 thì trường dữ liệu GP2-8 - 

Mã điều chỉnh mô tả làm rõ sẽ là ...|1~1~U~1|... Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0467–Mã điều chỉnh mô tả làm rõ trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

gợi ý. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.9. GP2-9   Mã điều chỉnh thanh toán    (CWE)   01611 

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 các điều chỉnh thanh toán liên quan thuốc 

hoặc các thiết bị y tế. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0468–Mã điều chỉnh 

thanh toán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được 

định nghĩa bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.10. GP2-10   Mã trạng thái đóng gói    (CWE)   01617 

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 cho biết trạng thái đóng gói của một dịch vụ. Một 

chỉ thị trạng thái là N có thể đi cùng, trừ khi nó là một phần của nội trú một phần. Tham 



khảo Bảng do người dùng định nghĩa (CMS) 0469–Mã trạng thái đóng gói trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được định nghĩa bởi CMS 

hoặc các cơ quan quản lý khác. 

6.5.16.11. GP2-11   Số tiền thanh toán CMS dự kiến    (CP)   01618 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 số tiền được tính toán bằng đô-la mà CMS dự 

kiến trả cho một hạng mục chi tiết. 

6.5.16.12. GP2-12   Mã loại hoàn trả chi phí    (CWE)   01619 

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 các loại biểu phí hoàn trả áp dụng cho một 

hạng mục chi tiết. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0470–Mã kiểu hoàn trả 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này được định nghĩa 

bởi CMS hoặc các cơ quan quản lý khác. 



6.5.16.13. GP2-13   Lượng tiền đồng chi trả    (CP)   01620 

Các thành phần dữ liệu:  <Price (MO)> ^ <Price Type (ID)> ^ <From Value (NM)> ^ <To Value 

(NM)> ^ <Range Units (CWE)> ^ <Range Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 

Thành phần dữ liệu con đối với khoảng đơn giá (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 lượng tiền đồng chi trả của bệnh nhân cho 

một hạng mục chi tiết. 

6.5.16.14. GP2-14   Tỷ lệ chi trả cho mỗi đơn vị dịch vụ    (NM)   01621 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tỷ lệ tính hay hệ số nhân được tính toán cho 

mỗi đơn vị dịch vụ của một hạng mục chi tiết. 



6.6. VÍ DỤ CÁC GIAO DỊCH 

6.6.1. Tạo một hóa đơn / phiếu thu bệnh nhân 

MSH|^~\&|PATA|01|PATB|01|19930908135031||BAR^P01^BAR_P01|641|P|2.8| 

000000000000001|<cr> 

EVN|P01|19930908135030||<cr> 

PID|1||8064993^^^PATA1^MR^A~6045681^^^PATA1^BN^A~123456789ABC^^^US^NI~123456789^^^

USSSA^SS||EVERYWOMAN^EVE^J^^^||19471007|F||1|22220018 

HOMESTREET^^HOUSTON^TX^77030^USA|HAR||||S||6045681<cr> 

GT1|001||JOHNSON^SAM^J||1111 HEALTHCARE DRIVE^^BALTIMORE^MD^ 

21234^USA|||||||193-22-1876<cr> 

NK1|001|BETTERHALF^BORIS|F|2222 HOME STREET^^CUMBERLAND^MD 

^28765^US|(301)555-2134<cr> 

IN1|001|A357|1234|BCMD||||| 132987<cr> 

Một bệnh nhân đã được đăng ký bởi hệ thống ADT (PATA) và thông báo được gửi 

đến hệ thống thanh toán cho bệnh nhân (PATB). Tên của bệnh nhân là Eve J. 

Everywoman, một phụ nữ da trắng, sinh ngày 07 tháng 10 năm 1947, sống tại 1234 

Homestreet, Houston, TX. 

Mã số hồ sơ bệnh án của cô Everywoman là 8064993 và mã số hóa đơn thanh toán 

là 6045681. Định danh toàn quốc (số chứng minh thư) của cô là 123456789ABC. Mã số 

an sinh xã hội được cấp bởi Cơ quan an sinh xã hội Mỹ là 123456789. Cô Everywoman 

đã cung cấp tên và địa chỉ của cha mình trong mục thân nhân. Cô Everywoman tham gia 

chương trình bảo hiểm có mã số định danh (ID) là A357 của một công ty bảo hiểm 

BCMD được cả hai hệ thống biết đến và công ty có mã số định danh (ID) là 1234. 



6.6.2. Thông báo chi phí đến tài khoản bệnh nhân 

MSH|^~\&|PATA|01|PATB|01|19930908135031||DFT^P03^DFT_P03|641|P|2.8| 

000000000000001|<cr> 

EVN|P03|19930908135030||<cr> 

PID||0008064993^^^ENT^PE|0008064993^^^PAT^MR||0006045681^^^PATA^AN|EVERYWOMEN^EVE

^J^^^|19471007|F||1|2222 

HOMESTREET^^HOUSTON^TX^77030^USA|HAR||||S||6045681^^^PATA^AN<cr> 

FT1|1|||19950715|19950716|CG|B1238^BIOPSY-

SKIN^SYSTEMA|||1|||ONC|A357||||||P8765^KILDARE^BEN<cr> 

Một bệnh nhân được đăng ký bởi hệ thống ADT (PATA) và thông báo được gửi đến 

hệ thống thanh toán cho bệnh nhân (PATB). Tên của bệnh nhân là Eve J. Everywoman, 

một phụ nữ da trắng, sinh ngày 07 tháng 10 năm 1947, sống tại 1234 Homestreet, 

Houston, TX. 

Mã số bệnh nhân của cô Everywoman là 8064993 và mã số hóa đơn thanh toán là 

6045681. Giao dịch này gửi thông tin khoản phí của việc sinh thiết da đến tài khoản của 

cô. 

6.6.3. Cập nhật tài khoản bệnh nhân – cập nhật thông tin UB1 

MSH|^~\&|UREV||PATB||19930906135030||BAR^P05^BAR_P05|MSG0018|P|2.8<cr> 

EVN|P05|19930908135030 

PID|||125976||EVERYMAN^ADAM^J|||||||||||||125976011<cr> 

UB1|1|1|5|3|1||39|||01^500.00|||1|19880501|19880507|10^19880501<cr> 

Đánh giá sử dụng gửi dữ liệu Hóa đơn bệnh nhân đến hệ thống kế toán bệnh nhân. 

Điều khoản bảo hiểm của bệnh nhân có khoản khấu trừ cho 1-pint máu; bệnh nhân nhận 

được 5-pint máu, 3-pint máu đã được thay thế và 1-pint chưa được thay thế. 

Bệnh nhân được phân vào một phòng cá nhân riêng do yêu cầu cần thiết về y tế (Mã 

điều kiện UB là 39). Giá phổ biến nhất của phòng chung-riêng trong bệnh viện là 500$  

(mã giá trị UB là 01.) 

Các dịch vụ được cung cấp trong khoảng thời gian từ 05/01/88 đến 05/07/88 được 

chấp nhận đầy đủ (Mã chấp nhận PSRO / UR là 1). Việc nằm viện của bệnh nhân là kết 

quả của một tai nạn ô tô (mã biến cố UB là 01.) 



6.6.4. Cập nhật tài khoản bệnh nhân – cập nhật thông tin chẩn đoán và nhóm chẩn 

đoán liên (DRG) 

MSH|^~\&|UREV||PATB||19930908135030||BAR^P05^BAR_P05|MSG0018|P|2.8<cr> 

EVN|P05|19930908135030 

PID|||125976||EVERYMAN^ADAM^J|||||||||||||125976011<cr> 

DG1|001|I9|1550|MAL NEO LIVER, PRIMARY|19880501103005|F<cr> 

DRG|203|19880501103010|Y||D|5<cr> 

Phân đoạn DG1 chứa thông tin đã được chẩn đoán cho bệnh nhân vào ngày 01 

tháng 5 là có một khối u ác tính trong hệ thống gan mật hoặc tụy (mã ICD-9 là 1550). 

Trong phân đoạn DRG, bệnh nhân đã được chỉ định Nhóm chẩn đoán liên quan (DRG) là 

203 (tương ứng với mã ICD-9 là 1550). Ngoài ra, bệnh nhân đã được phê duyệt thêm 

năm ngày (năm ngày phụ trội). 
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	6.5.1.21. FT1-21   Mã người chỉ định    (XCN)   00373
	6.5.1.22. FT1-22   Đơn giá (CP)   00374
	6.5.1.23. FT1-23   Mã số thực hiện chỉ định    (EI)   00217
	6.5.1.24. FT1-24   Mã người nhập    (XCN)   00765
	6.5.1.25. FT1-25   Mã thủ tục   (CNE)   00393
	6.5.1.26. FT1-26   Điều chỉnh Mã thủ tục   (CNE)   01316
	6.5.1.27. FT1-27   Mã thông báo người thụ hưởng bảo hiểm nâng cao   (CWE)   01310
	6.5.1.28. FT1-28   Lý do y tế cần thiết thực hiện lại thủ tục   (CWE)   01646
	6.5.1.29. FT1-29   Mã NDC   (CWE)   01845
	6.5.1.30. FT1-30   ID tham chiếu thanh toán  (CX)   01846
	6.5.1.31. FT1-31   Khóa tham chiếu giao dịch  (SI)   01847
	6.5.1.32. FT1-32   Cơ sở y tế thực hiện dịch vụ   (XON)   02361
	6.5.1.33. FT1-33   Cơ sở y tế ra chỉ định   (XON)   02362
	6.5.1.34. FT1-34   Mã số hạng mục   (CWE)   02363
	6.5.1.35. FT1-35   Số Model   (ST)   02364
	6.5.1.36. FT1-36   Mã xử lý đặc biệt    (CWE)   02365
	6.5.1.37. FT1-37   Mã phòng khám (CWE)   02366
	6.5.1.38. FT1-38   Mã số chuyển tuyến   (CX)   02367
	6.5.1.39. FT1-39   Mã số ủy quyền (CX)   02368
	6.5.1.40. FT1-40   Mã phân loại nhà cung cấp dịch vụ  (CWE)   02369
	6.5.1.41. FT1-41   Mã số thuế (CWE)   01600
	6.5.1.42. FT1-42   Mã số đơn thuốc    (ST)   00325
	6.5.1.43. FT1-43  Số lượng NDC (mã thuốc quốc gia) và đơn vị đo lường (CQ)   02370

	6.5.2. DG1 - Phân đoạn chẩn đoán
	6.5.2.1. DG1-1   Thiết lập ID - DG1   (SI)   00375
	6.5.2.2. DG1-2   Phương pháp mã hóa chẩn đoán  00376
	6.5.2.3. DG1-3   Mã chẩn đoán - DG1   (CWE)   00377
	6.5.2.4. DG1-4   Mô tả chẩn đoán  00378
	6.5.2.5. DG1-5   Ngày / giờ chẩn đoán (DTM)   00379
	6.5.2.6. DG1-6   Kiểu chẩn đoán   (CWE)   00380
	6.5.2.7. DG1-7   Danh mục chẩn đoán chính  00381
	6.5.2.8. DG1-8   Nhóm chẩn đoán liên quan   00382
	6.5.2.9. DG1-9   Chỉ số chấp nhận DRG   00383
	6.5.2.10. DG1-10   Mã kiểm tra phân nhóm DRG   00384
	6.5.2.11. DG1-11   Loại nằm ngoài nhóm chẩn đoán   00385
	6.5.2.12. DG1-12   Số ngày phải chi trả nằm ngoài   00386
	6.5.2.13. DG1-13   Chi phí nằm ngoài   00387
	6.5.2.14. DG1-14   Loại và phiên bản phân nhóm   00388
	6.5.2.15. DG1-15   Mức độ ưu tiên của chẩn đoán    (NM)   00389
	6.5.2.16. DG1-16   Bác sỹ chẩn đoán lâm sàng   (XCN)   00390
	6.5.2.17. DG1-17   Phân loại chẩn đoán   (CWE)   00766
	6.5.2.18. DG1-18   Chỉ số bảo mật   (ID)   00767
	6.5.2.19. DG1-19   Ngày/Thời gian chứng thực    (DTM)   00768
	6.5.2.20. DG1-20   Định danh chẩn đoán      (EI)   01850
	6.5.2.21. DG1-21  Mã hoạt động chẩn đoán  (ID)  01894
	6.5.2.22. DG1-22   Chẩn đoán ban đầu (cha)   (EI)   02152
	6.5.2.23. DG1-23   Mã giá trị DRG CCL      (CWE)   02153
	6.5.2.24. DG1-24   Cách sử dụng Nhóm DRG      (ID)   02154
	6.5.2.25. DG1-25   Trạng thái xác định chẩn đoán DRG     (CWE)   02155
	6.5.2.26. DG1- Chỉ số hiện trạng khi nhập viện (POA)    (CWE)   02288

	6.5.3. DRG - Phân đoạn nhóm liên quan đến chẩn đoán
	6.5.3.1. DRG-1   Nhóm liên quan chẩn đoán (CNE)   00382
	6.5.3.2. DRG-2   Ngày / Giờ ấn định DRG  (DTM)   00769
	6.5.3.3. DRG-3   Chỉ số chấp thuận DRG  (ID)   00383
	6.5.3.4. DRG-4   Mã kiểm tra phân nhóm DRG  (CWE)   00384
	6.5.3.5. DRG-5   Kiểu ngoại trú (CWE)   00385
	6.5.3.6. DRG-6  Số ngày điều trị ngoại trú    (NM)   00386
	6.5.3.7. DRG-7   Chi phí điều trị ngoại trú    (CP)   00387
	6.5.3.8. DRG-8   Bên trả tiền DRG   (CWE)   00770
	6.5.3.9. DRG-9   Hoàn trả chi phí ngoại trú    (CP)   00771
	6.5.3.10. DRG-10   Chỉ số bảo mật    (ID)   00767
	6.5.3.11. DRG-11   Kiểu chuyển viện DRG    (CWE)   01500
	6.5.3.12. DRG-12   Tên người mã hóa   (XPN)   02156
	6.5.3.13. DRG-13   Trạng thái nhóm    (CWE)   02157
	6.5.3.14. DRG-14   Mã giá trị PCCL  (CWE)   02158
	6.5.3.15. DRG-15   Trọng số hiệu quả    (NM)   02159
	6.5.3.16. DRG-16   Số lượng tiền   (MO)   02160
	6.5.3.17. DRG-17   Trạng thái bệnh nhân    (CWE)   02161
	6.5.3.18. DRG-18   Tên phần mềm lập nhóm    (ST)   02162
	6.5.3.19. DRG-19   Phiên bản phần mềm lập nhóm    (ST)   02282
	6.5.3.20. DRG-20   Trạng thái tính toán tài chính   (CWE)   02163
	6.5.3.21. DRG-21   Phụ thu / Khấu trừ liên quan (MO)   02164
	6.5.3.22. DRG-22   Phí cơ bản    (MO)   02165
	6.5.3.23. DRG-23   Tổng chi phí    (MO)   02166
	6.5.3.24. DRG-24   Miễn giảm / Phụ thu    (MO)   02167
	6.5.3.25. DRG-25   Số ngày được tính   (NM)   02168
	6.5.3.26. DRG-26   Tình trạng giới tính    (CWE)   02169
	6.5.3.27. DRG-27   Tình trạng tuổi   (CWE)   02170
	6.5.3.28. DRG-28   Tình trạng thời gian lưu trú   (CWE)   02171
	6.5.3.29. DRG-29   Trạng thái cờ cùng ngày   (CWE)   02172
	6.5.3.30. DRG-30   Trạng thái chế độ phân loại   (CWE)   02173
	6.5.3.31. DRG-31   Tình trạng trọng lượng khi sinh    (CWE)   02174
	6.5.3.32. DRG-32   Trạng thái thời gian hô hấp theo phút   (CWE)   02175
	6.5.3.33. DRG-33   Trạng thái nhập viện    (CWE)   02176

	6.5.4. PR1 - Phân đoạn các thủ tục
	6.5.4.1. PR1-1   Thiết lập ID - PR1   (SI)   00391
	6.5.4.2. PR1-2   Phương thức mã hóa thủ tục   00392
	6.5.4.3. PR1-3   Mã thủ tục   (CNE)
	6.5.4.4. PR1-4   Mô tả thủ tục   00394
	6.5.4.5. PR1-5   Ngày/thời gian thực hiện thủ tục   (DTM)   00395
	6.5.4.6. PR1-6   Loại chức năng của thủ tục   (CWE)   00396
	6.5.4.7. PR1-7   Thời gian thực hiện thủ tục   (NM)   00397
	6.5.4.8. PR1-8   Bác sĩ gây mê   00398
	6.5.4.9. PR1-9   Mã gây mê    (CWE)   00399
	6.5.4.10. PR1-10   Thời gian gây mê    (NM)   00400
	6.5.4.11. PR1-11   Bác sĩ phẫu thuật   00401
	6.5.4.12. PR1-12   Người thực hiện thủ tục   00402
	6.5.4.13. PR1-13   Mã chấp thuận (đồng ý)   (CWE)   00403
	6.5.4.14. PR1-14   Mức độ ưu tiên của thủ tục  (NM)   00404
	6.5.4.15. PR1-15   Mã chẩn đoán liên quan    (CWE)   00772
	6.5.4.16. PR1-16   Việc hiệu chỉnh mã thủ tục   (CNE)   01316
	6.5.4.17. PR1-17   Loại thủ tục DRG   (CWE)   01501
	6.5.4.18. PR1-18   Mã loại mô   (CWE)   01502
	6.5.4.19. PR1-19   Định danh thủ tục   (EI)   01848
	6.5.4.20. PR1-20   Mã hoạt động của thủ tục   (ID)   01849
	6.5.4.21. PR1-21   Tình trạng thủ tục xác định DRG   (CWE)   02177
	6.5.4.22. PR1-22   Mức độ phù hợp thủ tục DRG   (CWE)   02178
	6.5.4.23. PR1-23   Đơn vị tổ chức điều trị    (PL)   02371
	6.5.4.24. PR1-24   Hô hấp trong phẫu thuật    (ID)   02372
	6.5.4.24. PR1-25   ID thủ tục ban đầu (cha)   (EI)   02373

	6.5.5. GT1 - Phân đoạn bên bảo lãnh
	6.5.5.1. GT1-1   Thiết lập ID - GT1   (SI)   00405
	6.5.5.2. GT1-2   Mã số bên bảo lãnh    (CX)   00406
	6.5.5.3. GT1-3   Tên bên bảo lãnh    (XPN)   00407
	6.5.5.4. GT1-4   Tên vợ/chồng người bảo lãnh    (XPN)   00408
	6.5.5.5. GT1-5   Địa chỉ của người bảo lãnh    (XAD)   00409
	6.5.5.6. GT1-6   Số điện thoại nhà của người bảo lãnh    (XTN)   00410
	6.5.5.7. GT1-7   Số điện thoại cơ quan của người bảo lãnh    (XTN)   00411
	6.5.5.8. GT1-8   Ngày/Thời gian sinh của người bảo lãnh    (DTM)   00412
	6.5.5.9. GT1-9   Giới tính của người bảo lãnh    (CWE)   00413
	6.5.5.10. GT1-10   Loại người bảo lãnh    (CWE)   00414
	6.5.5.11. GT1-11   Mối quan hệ với người bảo lãnh    (CWE)   00415
	6.5.5.12. GT1-12   Mã số an sinh xã hội của người bảo lãnh    (ST)   00416
	6.5.5.13. GT1-13   Ngày bắt đầu bảo lãnh    (DT)   00417
	6.5.5.14. GT1-14   Ngày kết thúc bảo lãnh    (DT)   00418
	6.5.5.15. GT1-15   Mức độ ưu tiên của bên bảo lãnh    (NM)   00419
	6.5.5.16. GT1-16   Tên người thuê bên bảo lãnh    (XPN)   00420
	6.5.5.17. GT1-17   Địa chỉ người thuê người bảo lãnh    (XAD)   00421
	6.5.5.18. GT1-18   Số điện thoại của người thuê bên bảo lãnh    (XTN)   00422
	6.5.5.19. GT1-19   Mã ID nhân viên của người bảo lãnh    (CX)   00423
	6.5.5.20. GT1-20   Tình trạng công việc của người bảo lãnh   (CWE)   00424
	6.5.5.21. GT1-21   Tên tổ chức bảo lãnh    (XON)   00425
	6.5.5.22. GT1-22   Cờ tạm dừng xuất hóa đơn của bên bảo lãnh   (ID)   00773
	6.5.5.23. GT1-23   Mã xếp hạng tín dụng của bên bảo lãnh  (CWE)   00774
	6.5.5.24. GT1-24   Ngày và thời gian tử vong của bên bảo lãnh   (DTM)   00775
	6.5.5.25. GT1-25   Cờ tử vong của bên bảo lãnh    (ID)   00776
	6.5.5.26. GT1-26   Mã điều chỉnh viện phí của bên bảo lãnh    (CWE)   00777
	6.5.5.27. GT1-27   Thu nhập hộ gia đình hàng năm của bên bảo lãnh    (CP)   00778
	6.5.5.28. GT1-28   Cỡ (số người) trong hộ gia đình người bảo lãnh    (NM)   00779
	6.5.5.29. GT1-29   Mã ID của bên thuê người bảo lãnh   (CX)   00780
	6.5.5.30. GT1-30   Mã tình trạng hôn nhân của người bảo lãnh    (CWE)   00781
	6.5.5.31. GT1-31   Ngày thuê người bảo lãnh có hiệu lực    (DT)   00782
	6.5.5.32. GT1-32   Ngày kết thúc công việc   (DT)   00783
	6.5.5.33. GT1-33   Điều kiện sống    (CWE)   00755
	6.5.5.34. GT1-34   Tình trạng lưu động    (CWE)   00145
	6.5.5.35. GT1-35   Tư cách công dân   (CWE)   00129
	6.5.5.36. GT1-36   Ngôn ngữ chính    (CWE)   00118
	6.5.5.37. GT1-37   Sắp xếp cuộc sống   (CWE)   00742
	6.5.5.38. GT1-38   Mã công khai    (CWE)   00743
	6.5.5.39. GT1-39   Chỉ thị bảo vệ    (ID)   00744
	6.5.5.40. GT1-40   Chỉ thị sinh viên    (CWE)   00745
	6.5.5.41. GT1-41   Tôn giáo    (CWE)   00120
	6.5.5.42. GT1-42   Tên gốc của mẹ người bảo lãnh (tên lúc chưa lấy chồng)   (XPN)   00109
	6.5.5.43. GT1-43   Dân tộc   (CWE)   00739
	6.5.5.44. GT1-44   Nhóm Dân tộc    (CWE)   00125
	6.5.5.45. GT1-45   Tên người liên hệ    (XPN)   00748
	6.5.5.46. GT1-46   Số điện thoại người liên hệ    (XTN)   00749
	6.5.5.47. GT1-47   Lý do liên hệ    (CWE)   00747
	6.5.5.48. GT1-48   Mối quan hệ với người liên hệ    (CWE)   00784
	6.5.5.49. GT1-49   Nghề nghiệp    (ST)   00785
	6.5.5.50. GT1-50   Mã / nhóm nghề nghiệp    (JCC)   00786
	6.5.5.51. GT1-51   Tên tổ chức thuê người bảo lãnh    (XON) 01299
	6.5.5.52. GT1-52   Người khuyết tật    (CWE)   00753
	6.5.5.53. GT1-53   Tình trạng nghề nghiệp   (CWE)   00752
	6.5.5.54. GT1-54   Phân loại tài chính của người bảo lãnh    (FC)   01231
	6.5.5.55. GT1-55   Chủng tộc của người bảo lãnh    (CWE)   01291
	6.5.5.56. GT1-56  Nơi sinh của người bảo lãnh    (ST)   01851
	6.5.5.57. GT1-57  Chỉ thị VIP    (CWE)   00146

	6.5.6. IN1 - Phân đoạn bảo hiểm
	6.5.6.1. IN1-1   Thiết lập ID - IN1   (SI)   00426
	6.5.6.2. IN1-2   ID chương trình y tế    (CWE)   00368
	6.5.6.3. IN1-3   ID công ty bảo hiểm    (CX)   00428
	6.5.6.4. IN1-4   Tên công ty bảo hiểm    (XON)   00429
	6.5.6.5. IN1-5   Địa chỉ công ty bảo hiểm    (XAD)   00430
	6.5.6.6. IN1-6   Người liên hệ của công ty bảo hiểm    (XPN)   00431
	6.5.6.7. IN1-7   Số điện thoại công ty bảo hiểm    (XTN)   00432
	6.5.6.8. IN1-8   Mã số nhóm    (ST)   00433
	6.5.6.9. IN1-9   Tên nhóm    (XON)   00434
	6.5.6.10. IN1-10   ID nhóm người sử dụng lao động của người lao động có bảo hiểm   (CX)   00435
	6.5.6.11. IN1-11   Tên người sử dụng lao động của người lao động có bảo hiểm   (XON)   00436
	6.5.6.12. IN1-12   Ngày chương trình bảo hiểm có hiệu lực    (DT)   00437
	6.5.6.13. IN1-13   Ngày chương trình bảo hiểm hết hạn    (DT)   00438\
	6.5.6.14. IN1-14   Thông tin cấp phép   (AUI)   00439        Thông tin ủy quyền
	6.5.6.15. IN1-15   Loại chương trình bảo hiểm    (CWE)   00440
	6.5.6.16. IN1-16   Tên người có bảo hiểm    (XPN)   00441
	6.5.6.17. IN1-17   Mối quan hệ của người có bảo hiểm với bệnh nhân   (CWE)   00442
	6.5.6.18. IN1-18   Ngày sinh của người có bảo hiểm    (DTM)   00443
	6.5.6.19. IN1-19   Địa chỉ của người có bảo hiểm    (XAD)   00444
	6.5.6.20. IN1-20   Chuyển nhượng lợi ích bảo hiểm  (CWE)   00445
	6.5.6.21. IN1-21   Điều phối lợi ích bảo hiểm    (CWE)   00446
	6.5.6.22. IN1-22   Mức độ ưu tiên trong việc điều phối lợi ích bảo hiểm   (ST)   00447
	6.5.6.23. IN1-23   Cờ giấy thông báo nhập viện    (ID)   00448
	6.5.6.24. IN1-24   Ngày tạo giấy thông báo nhập viện    (DT)   00449
	6.5.6.25. IN1-25   Cờ báo cáo đủ điều kiện    (ID)   00450
	6.5.6.26. IN1-26   Ngày nhận báo cáo đủ điều kiện    (DT)   00451
	6.5.6.27. IN1-27   Mã công bố thông tin    (CWE)   00452
	6.5.6.28. IN1-28   Chứng nhận trước tiếp nhận (PAC)   (ST)   00453
	6.5.6.29. IN1-29   Ngày/Thời gian xác minh    (DTM)   00454
	6.5.6.30. IN1-30   Xác minh bởi    (XCN)   00455
	6.5.6.31. IN1-31   Mã loại hợp đồng    (CWE)   00456
	6.5.6.32. IN1-32   Tình trạng hóa đơn    (CWE)   00457
	6.5.6.33. IN1-33   Số ngày còn lại   (NM)   00458
	6.5.6.34. IN1-34   Trì hoãn trước số ngày còn lại   (NM)   00459
	6.5.6.35. IN1-35   Mã chương trình của công ty    (CWE)   00460
	6.5.6.36. IN1-36   Mã số chính sách    (ST)   00461
	6.5.6.37. IN1-37   Chính sách khấu trừ   (CP)   00462
	6.5.6.38. IN1-38   Chính sách hạn chế - số tiền   00463
	6.5.6.39. IN1-39   Chính sách hạn chế - Số ngày   (NM)   00464
	6.5.6.40. IN1-40   Định mức phòng – chung-riêng   00465
	6.5.6.41. IN1-41   Định mức phòng – riêng   00466
	6.5.6.42. IN1-42   Tình trạng công việc của người có bảo hiểm    (CWE)   00467
	6.5.6.43. IN1-43   Giới tính của người có bảo hiểm    (CWE)   00468
	6.5.6.44. IN1-44   Địa chỉ của người/tổ chức sử dụng lao động là người có bảo hiểm   (XAD)   00469
	6.5.6.45. IN1-45   Tình trạng xác minh   (ST)   00470
	6.5.6.46. IN1-46   ID chương trình bảo hiểm trước đó  (CWE)   00471
	6.5.6.47. IN1-47   Loại hình chi trả   (CWE)   01227
	6.5.6.48. IN1-48   Người khuyết tật    (CWE)   00753
	6.5.6.49. IN1-49   Số ID của người có bảo hiểm   (CX)   01230
	6.5.6.50. IN1-50   Mã chữ ký    (CWE)   01854
	6.5.6.51. IN1-51   Ngày của mã chữ ký    (DT)   01855
	6.5.6.52. IN1-52   Nơi sinh của người có bảo hiểm    (ST)   01899
	6.5.6.53. IN1-53   Chỉ thị VIP    (CWE)   01852
	6.5.6.54. IN1-54   Định danh ngoài của chương trình y tế    (CX)  03292
	6.5.6.55. IN1-55   Mã hoạt động bảo hiểm    (ID)   03335

	6.5.7. IN2 - Phân đoạn thông tin bảo hiểm bổ sung
	6.5.7.1. IN2-1   ID nhân viên của người có bảo hiểm    (CX)   00472
	6.5.7.2. IN2-2   Mã số an sinh xã hội của người có bảo hiểm    (ST)   00473
	6.5.7.3. IN2-3   Tên và ID của người sử dụng lao động có bảo hiểm   (XCN)   00474
	6.5.7.4. IN2-4   Dữ liệu thông tin người sử dụng lao động   (CWE)   00475
	6.5.7.5. IN2-5   Nơi nhận thư yêu cầu thanh toán   (CWE)   00476
	6.5.7.6. IN2-6   Mã số thẻ bảo hiểm y tế Medicare    (ST)   00477
	6.5.7.7. IN2-7   Tên trường hợp Medicaid  (XPN)   00478
	6.5.7.8. IN2-8   Mã số trường hợp Medicaid   (ST)   00479
	6.5.7.9. IN2-9   Tên nhà tài trợ quân sự    (XPN)   00480
	6.5.7.10. IN2-10   Mã số ID quân đội   (ST)  00481
	6.5.7.11. IN2-11   Phụ thuộc vào nơi nhận quân đội  (CWE)  00482
	6.5.7.12. IN2-12   Tổ chức quân sự   (ST)   00483
	6.5.7.13. IN2-13   Doanh trại quân đội   (ST)   00484
	6.5.7.14. IN2-14   Nghĩa vụ quân sự    (CWE)   00485
	6.5.7.15. IN2-15   Cấp bậc quân sự   (CWE)   00486
	6.5.7.16. IN2-16   Tình trạng quân sự   (CWE)   00487
	6.5.7.17. IN2-17   Ngày xuất ngũ (ra khỏi quân đội)   (DT)   00488
	6.5.7.18. IN2-18   Chứng nhận quân ngũ không tồn tại dưới dạng tập tin    (ID)   00489
	6.5.7.19. IN2-19   Bảo hiểm  trẻ em    (ID)   00490
	6.5.7.20. IN2-20   Hóa đơn trẻ em kết hợp (ID)   00491
	6.5.7.21. IN2-21   Miễn giảm truyền máu   (ST)   00492
	6.5.7.22. IN2-22   Tên người phê duyệt bảo hiểm đặc biệt   (XPN)   00493
	6.5.7.23. IN2-23   Chức vụ người phê duyệt bảo hiểm đặc biệt    (ST)   00494
	6.5.7.24. IN2-24   Mã bảo hiểm không chi trả   (CWE)   00495
	6.5.7.25. IN2-25   ID người chi trả  (CX)   00496
	6.5.7.26. IN2-26   ID văn phòng chi trả bảo hiểm   (CX)   00497
	6.5.7.27. IN2-27   Nguồn xác nhận đủ điều kiện    (CWE)   00498
	6.5.7.28. IN2-28   Loại /định mức phòng được bảo hiểm chi trả   (RMC)   00499
	6.5.7.29. IN2-29   Chính sách Loại/Định mức   (PTA)   00500
	6.5.7.30. IN2-30   Việc khấu trừ hàng ngày   (DDI)   00501
	6.5.7.31. IN2-31   Điều kiện sống    (CWE)   00755
	6.5.7.32. IN2-32   Tình trạng lưu động    (CWE)   00145
	6.5.7.33. IN2-33   Tư cách cá nhân   (CWE)   00129
	6.5.7.34. IN2-34   Ngôn ngữ chính    (CWE)   00118
	6.5.7.35. IN2-35   Sắp xếp cuộc sống   (CWE)   00742
	6.5.7.36. IN2-36   Mã công khai    (CWE)   00743
	6.5.7.37. IN2-37   Chỉ thị bảo vệ    (ID)   00744
	6.5.7.38. IN2-38   Chỉ thị sinh viên    (CWE)   00745
	6.5.7.39. IN2-39   Tôn giáo    (CWE)   00120
	6.5.7.40. IN2-40   Tên gốc của mẹ người có bảo hiểm (XPN)   00109
	6.5.7.41. IN2-41   Dân tộc   (CWE)   00739
	6.5.7.42. IN2-42   Nhóm dân tộc   (CWE)   00125
	6.5.7.43. IN2-43   Tình trạng hôn nhân   (CWE)   00119
	6.5.7.44. IN2-44   Ngày bắt đầu làm việc của người có bảo hiểm    (DT)   00787
	6.5.7.45. IN2-45   Ngày kết thúc công việc    (DT)   00783
	6.5.7.46. IN2-46   Chức danh nghề nghiệp    (ST)   00785
	6.5.7.47. IN2-47   Mã / phân loại nghề nghiệp    (JCC)   00786
	6.5.7.48. IN2-48   Tình trạng nghề nghiệp   (CWE)   00752
	6.5.7.49. IN2-49   Tên của người liên hệ tại nơi làm việc    (XPN)   00789
	6.5.7.50. IN2-50   Số điện thoại của người liên hệ tại nơi làm việc    (XTN)  00790
	6.5.7.51. IN2-51   Lý do liên hệ người sử dụng lao động    (CWE)   00791
	6.5.7.52. IN2-52   Tên người liên hệ có bảo hiểm    (XPN)   00792
	6.5.7.53. IN2-53   Số điện thoại liên lạc với người có bảo hiểm    (XTN)   00793
	6.5.7.54. IN2-54   Lý do liên lạc với người có bảo hiểm   (CWE)   00794
	6.5.7.55. IN2-55   Ngày bắt đầu mối quan hệ với bệnh nhân    (DT)   00795
	6.5.7.56. IN2-56   Ngày kết thúc mối quan hệ với bệnh nhân    (DT)   00796
	6.5.7.57. IN2-57   Lý do liên hệ công ty bảo hiểm    (CWE)   00797
	6.5.7.58. IN2-58   Số điện thoại liên lạc công ty bảo hiểm    (XTN)   00798
	6.5.7.59. IN2-59   Phạm vi chính sách    (CWE)   00799
	6.5.7.60. IN2-60   Nguồn gốc chính sách    (CWE)   00800
	6.5.7.61. IN2-61   Mã số thành viên của bệnh nhân    (CX)   00801
	6.5.7.62. IN2-62   Mối quan hệ của bên bảo lãnh với người có bảo hiểm    (CWE)   00802
	6.5.7.63. IN2-63   Số điện thoại nhà của người có bảo hiểm    (XTN)   00803
	6.5.7.64. IN2-64   Số điện thoại cơ quan của người có bảo hiểm    (XTN)   00804
	6.5.7.65. IN2-65   Chương trình thương binh    (CWE)   00805
	6.5.7.66. IN2-66   Cờ tạm hoãn    (ID)   00806
	6.5.7.67. IN2-67   Cờ hạn mức đồng chi trả    (ID)   00807
	6.5.7.68. IN2-68   Cờ hạn mức dừng lỗ   (ID)   00808
	6.5.7.69. IN2-69   Tên và định danh tổ chức được bảo hiểm   (XON)   00809
	6.5.7.70. IN2-70   Tên và định danh tổ chức của người sử dụng lao động mua bảo hiểm    (XON)   00810
	6.5.7.71. IN2-71   Chủng tộc    (CWE)   00113
	6.5.7.72. IN2-72   Mối quan hệ của bệnh nhân với người có bảo hiểm (CWE)   00811

	6.5.8. IN3 - Phân đoạn chứng nhận, thông tin bảo hiểm bổ sung
	6.5.8.1. IN3-1   Thiết lập ID - IN3   (SI)   00502
	6.5.8.2. IN3-2   Mã số chứng nhận   (CX)   00503
	6.5.8.3. IN3-3   Chứng nhận bởi    (XCN)   00504
	6.5.8.4. IN3-4   Chứng nhận bắt buộc    (ID)   00505
	6.5.8.5. IN3-5   Hình phạt    (MOP)   00506
	6.5.8.6. IN3-6   Ngày / Thời gian chứng nhận    (DTM)   00507
	6.5.8.7. IN3-7   Ngày / giờ hiệu chỉnh chứng nhận    (DTM)   00508
	6.5.8.8. IN3-8   Người thực hiện   (XCN)   00509
	6.5.8.9. IN3-9   Ngày chứng nhận bắt đầu    (DT)   00510
	6.5.8.10. IN3-10   Ngày chứng nhận kết thúc    (DT)   00511
	6.5.8.11. IN3-11   Số ngày   (DTN)   00512
	6.5.8.12. IN3-12   Mã / mô tả tình trạng không đồng thời   (CWE)   00513
	6.5.8.13. IN3-13   Ngày / giờ hiệu lực của trạng thái không đồng thời    (DTM)   00514
	6.5.8.14. IN3-14   Bác sĩ kiểm tra    (XCN)   00515
	6.5.8.15. IN3-15   Liên lạc người chứng nhận   (ST)   00516
	6.5.8.16. IN3-16   Số điện thoại liên hệ người chứng nhận    (XTN)   00517
	6.5.8.17. IN3-17   Lý do yêu cầu    (CWE)   00518
	6.5.8.18. IN3-18   Cơ quan chứng nhận    (CWE)   00519
	6.5.8.19. IN3-19   Số điện thoại cơ quan chứng nhận    (XTN)   00520
	6.5.8.20. IN3-20   Yêu cầu chứng nhận trước   (ICD)   00521
	6.5.8.21. IN3-21   Quản lý trường hợp    (ST)   00522
	6.5.8.22. IN3-22   Ngày nhận ý kiến bổ sung   (DT)   00523
	6.5.8.23. IN3-23   Tình trạng ý kiến bổ sung   (CWE)   00524
	6.5.8.24. IN3-24   Tài liệu ý kiến bổ sung đã nhận   (CWE)   00525
	6.5.8.25. IN3-25   Bác sĩ cho ý kiến bổ sung    (XCN)   00526
	6.5.8.26. IN3-26   Loại chứng nhận    (CWE)   03336
	6.5.8.27. IN3-27   Nhóm chứng nhận    (CWE)   03337

	6.5.9. ACC - Phân đoạn tai nạn
	6.5.9.1. ACC-1   Ngày / thời gian tai nạn    (DTM)   00527
	6.5.9.2. ACC-2   Mã tai nạn   (CWE)   00528
	6.5.9.3. ACC-3   Địa điểm tai nạn    (ST)   00529
	6.5.9.4. ACC-4   Tiểu bang xảy ra tai nạn xe ô tô    (CWE)   00812
	6.5.9.5. ACC-5   Chỉ thị tai nạn nghề nghiệp    (ID)   00813
	6.5.9.6. ACC-6   Chỉ thị tử vong do tai nạn    (ID)   00814
	6.5.9.7. ACC-7   Được nhập bởi  (XCN)   00224
	6.5.9.8. ACC-8   Mô tả tai nạn    (ST)   01503
	6.5.9.9. ACC-9   Được đưa đến bởi    (ST)   01504
	6.5.9.10. ACC-10   Chỉ thị báo cảnh sát    (ID) 01505
	6.5.9.11. ACC-11   Địa chỉ tai nạn    (XAD)   01853
	6.5.9.12. ACC-12   Mức độ trách nhiệm pháp lý của bệnh nhân    (NM)   02374
	6.5.9.13. ACC-13   Định danh tai nạn    (EI)   03338

	6.5.10. UB1 - Phân đoạn thanh toán thống nhất 1
	6.5.10.1. UB1-1   Thiết lập ID - UB1   00530
	6.5.10.2. UB1-2   Khấu trừ truyền máu   00531
	6.5.10.3. UB1-3   Lượng máu sẵn có – Đơn vị Pint   00532
	6.5.10.4. UB1-4   Lượng máu được thay thế - Đơn vị Pint    00533
	6.5.10.5. UB1-5   Lượng máu không được thay thế - Đơn vị Pint    00534
	6.5.10.6. UB1-6   Số ngày đồng chi trả bảo hiểm    00535
	6.5.10.7. UB1-7   Mã điều kiện    00536
	6.5.10.8. UB1-8   Số ngày được bảo hiểm chi trả    00537
	6.5.10.9. UB1-9   Số ngày không được bảo hiểm chi trả    00538
	6.5.10.10. UB1-10   Mã và lượng giá trị    00539
	6.5.10.11. UB1-11   Số ngày phụ trội    00540
	6.5.10.12. UB1-12   Chỉ thị chương trình đặc biệt    00541
	6.5.10.13. UB1-13   Chỉ thị phê duyệt bởi PSRO/UR    00542
	6.5.10.14. UB1-14   Ở lại được phê duyệt bởi PSRO/UR – từ ngày   00543
	6.5.10.15. UB1-15   Ở lại được phê duyệt bởi PSRO/UR – đến ngày    00544
	6.5.10.16. UB1-16   Biến cố    00545
	6.5.10.17. UB1-17  Toàn bộ biến cố    00546
	6.5.10.18. UB1-18   Ngày bắt đầu toàn bộ biến cố    00547
	6.5.10.19. UB1-19   Ngày kết thúc toàn bộ biến cố    00548
	6.5.0.20. UB1-20   Định vị UB-82 2   00549
	6.5.10.21. UB1-21   Định vị UB-82 9   00550
	6.5.10.22. UB1-22   Định vị UB-82 27   00551
	6.5.10.23. UB1-23   Định vị UB-82 45   00552

	6.5.11. UB2 - Phân đoạn dữ liệu UB92
	6.5.11.1. UB2-1   Thiết lập ID - UB2   (SI)   00553
	6.5.11.2. UB2-2   Số ngày đồng chi trả bảo hiểm (9)   (ST)   00554
	6.5.11.3. UB2-3   Mã điều kiện (24-30)   (CWE)   00555
	6.5.11.4. UB2-4   Số ngày được bảo hiểm chi trả (7)   (ST)   00556
	6.5.11.5. UB2-5   Số ngày không được bảo hiểm chi trả (8)   (ST)   00557
	6.5.11.6. UB2-6   Mã và lượng giá trị (39-41)   (UVC)   00558
	6.5.11.7. UB2-7   Ngày và mã biến cố (32-35)   (OCD)   00559
	6.5.11.8. UB2-8   Mã / ngày toàn bộ biến cố (36)   (OSP)   00560
	6.5.11.9. UB2-9   UB92 Định vị 2 (tiểu bang)   (ST)   00561
	6.5.11.10. UB2-10   UB92 Định vị 11 (tiểu bang)   (ST)   00562
	6.5.11.11. UB2-11   UB92 Định vị 31 (quốc gia)   (ST)   00563
	6.5.11.12. UB2-12   Số kiểm soát tài liệu    (ST)   00564
	6.5.11.13. UB2-13   UB92 Định vị 49 (quốc gia)   (ST)   00565
	6.5.11.14. UB2-14   UB92 Định vị 56 (tiểu bang)   (ST)   00566
	6.5.11.15. UB2-15   UB92 Định vị 57 (quốc gia)   (ST)   00567
	6.5.11.16. UB2-16   UB92 Định vị 78 (tiểu bang)   (ST)   00568
	6.5.11.17. UB2-17   Số lần thăm khám đặc biệt    (NM)   00815

	6.5.12. ABS - Phân đoạn tóm tắt
	6.5.12.1. ABS-1   Người thực hiện thủ tục xuất viện   (XCN)   01514
	6.5.12.2. ABS-2   Mã dịch vụ vận chuyển y tế    (CWE)   01515
	6.5.12.3. ABS-3   Mã mức độ nghiêm trọng của bệnh    (CWE)   01516
	6.5.12.4. ABS-4   Ngày / giờ kiểm tra và xác nhận    (DTM)   01517
	6.5.12.5. ABS-5   Kiểm tra và xác nhận bởi    (XCN)   01518
	6.5.12.6. ABS-6   Mã mức độ nguy cấp   (CWE)   01519
	6.5.12.7. ABS-7   Ngày/giờ hoàn thành tóm tắt    (DTM)   01520
	6.5.12.8. ABS-8   Được tóm tắt bởi    (XCN)   01521
	6.5.12.9. ABS-9   Mã phân loại ca bệnh    (CWE)   01522
	6.5.12.10. ABS-10   Chỉ thị mổ đẻ    (ID)   01523
	6.5.12.11. ABS-11   Mã phân loại thời kỳ mang thai    (CWE)   01524
	6.5.12.12. ABS-12   Thời gian mang thai – số tuần    (NM)   01525
	6.5.12.13. ABS-13   Mã sơ sinh    (CWE)   01526
	6.5.12.14. ABS-14   Chỉ thị thai chết lưu    (ID)   01527

	6.5.13. BLC - Phân đoạn mã máu
	6.5.13.1. BLC-1   Mã chế phẩm máu   (CWE)   01528
	6.5.13.2. BLC-2   Lượng máu    (CQ)   01529

	6.5.14. RMI – Phân đoạn quản lý nguy cơ xảy ra
	6.5.14.1. RMI-1   Mã quản lý nguy cơ xảy ra   (CWE)   01530
	6.5.14.2. RMI-2   Ngày/Thời gian xảy ra   (DTM)   01531
	6.5.14.3. RMI-3   Mã loại sự cố   (CWE)   01533

	6.5.15. GP1 Phân đoạn Nhóm/hoàn trả  – thăm khám
	6.5.15.1. GP1-1   Mã loại hóa đơn    (CWE)   01599
	6.5.15.2. GP1-2   Mã doanh thu    (CWE)   01600
	6.5.15.3. GP1-3   Mã yêu cầu thanh toán tổng thể    (CWE)   01601
	6.5.15.4. GP1-4   Mã điều chỉnh OCE cho mỗi lần thăm khám    (CWE)   01602
	6.5.15.5. GP1-5   Chi phí vượt trội   (CP)   00387

	6.5.16. GP2 Phân đoạn nhóm / hoàn trả – Hạng mục chi tiết của thủ tục
	6.5.16.1. GP2-1   Mã doanh thu    (CWE)   01600
	6.5.16.2. GP2-2   Số lượng đơn vị dịch vụ    (NM)   01604
	6.5.16.3. GP2-3   Chi phí    (CP)   01605
	6.5.16.4. GP2-4   Mã hoạt động hoàn trả    (CWE)   01606
	6.5.16.5. GP2-5   Mã từ chối    (CWE)   01607
	6.5.16.6. GP2-6   Mã điều chỉnh OCE    (CWE)   01608
	6.5.16.7. GP2-7   Mã phân loại thanh toán lưu động (vận chuyển)    (CWE)   01609
	6.5.16.8. GP2-8   Mã điều chỉnh mô tả làm rõ    (CWE)   01610
	6.5.16.9. GP2-9   Mã điều chỉnh thanh toán    (CWE)   01611
	6.5.16.10. GP2-10   Mã trạng thái đóng gói    (CWE)   01617
	6.5.16.11. GP2-11   Số tiền thanh toán CMS dự kiến    (CP)   01618
	6.5.16.12. GP2-12   Mã loại hoàn trả chi phí    (CWE)   01619
	6.5.16.13. GP2-13   Lượng tiền đồng chi trả    (CP)   01620
	6.5.16.14. GP2-14   Tỷ lệ chi trả cho mỗi đơn vị dịch vụ    (NM)   01621
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