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7.2 MỤC TIÊU 

Chương này mô tả bộ giao dịch cần thiết để gửi dữ liệu lâm sàng có cấu trúc của 

bệnh nhân từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác. Việc sử dụng phổ biến 

là gửi kết quả quan sát, theo dõi và kết quả chẩn đoán từ hệ thống sinh ra các thông tin đó 

hay hệ thống thực hiện chỉ định (ví dụ, hệ thống phòng xét nghiệm cận lâm sàng, hệ 

thống điện tâm đồ EKG) đến hệ thống đưa ra chỉ định (ví dụ, phân hệ nhập chỉ định của 

HIS, hệ thống thông tin phòng khám bác sĩ). Các thông tin quan sát này có thể được gửi 

đi từ hệ thống thực hiện chỉ định đến các hệ thống thông tin lâm sàng (không nhất thiết 

phải là hệ thống đưa ra chỉ định) và từ các hệ thống như vậy đến các hệ thống khác không 

nằm trong vòng lặp chỉ định, ví dụ như hệ thống thực hành phòng khám của bác sỹ giới 

thiệu đối với các kết quả xét nghiệm bệnh nhân ngoại trú đã được chỉ định bởi bác sỹ 

phẫu thuật bệnh nhân nội trú. Chương này cũng cung cấp cơ chế để đăng ký thử nghiệm 

lâm sàng và phương pháp để liên kết các chỉ định và kết quả với các thử nghiệm lâm sàng 

và để báo cáo kinh nghiệm về các loại thuốc và thiết bị. 

Các bộ giao dịch này cho phép truyền các quan sát lâm sàng bao gồm (nhưng 

không giới hạn) kết quả xét nghiệm lâm sàng, các đánh giá về tình trạng bệnh nhân, dấu 

hiệu sinh tồn, tiêu thụ và đào thải, mức độ nghiêm trọng và tần suất của các triệu chứng. 

Nếu đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây thì nội dung báo cáo quan sát lâm 

sàng sẽ được đánh giá là một bản tin quản lý tài liệu y khoa (MDM – Quản lý tài liệu y 

khoa) thay vì chỉ là một bản tin quan sát (ORU). Bản tin MDM được đề cập đến trong 

Chương 9. 

 Tài liệu / báo cáo đòi hỏi phải được quản lý liên tục để cập nhật sự thay đổi của 

cả phụ lục tài liệu và các tài liệu thay thế. Việc quản lý liên tục được mô tả 

trong Chương 9. 

 Tài liệu / báo cáo mà người gửi muốn thể hiện trạng thái sẵn sàng của báo cáo 

để sử dụng trong chăm sóc bệnh nhân thông qua trạng thái sẵn sàng trong phân 

đoạn TXA, như mô tả trong Chương 9. 

Các lưu ý bổ sung có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của việc sử dụng bản tin 

MDM: 
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 Tài liệu / báo cáo yêu cầu phải có chữ ký như là một phần của bản tin. Trong 

khi các bản tin ORU không hỗ trợ việc bổ sung chữ ký hay chứng thực, một số 

hình thức tài liệu khác lại hỗ trợ các yêu cầu này. Đáng chú ý là tài liệu CDA 

cho phép bổ sung thông tin về người khởi tạo tài liệu hoặc chữ ký. Do vậy, nếu 

một tài liệu CDA yêu cầu chữ ký nhưng không yêu cầu quản lý liên tục hay chỉ 

thị tính sẵn sàng của báo cáo (như mô tả ở trên), thì việc sử dụng bản tin ORU 

có thể hoàn toàn thích hợp. Tuy nhiên, nếu tài liệu CDA đòi hỏi phải quản lý 

liên tục hoặc phải có chỉ thị tính sẵn sàng thì bắt buộc phải sử dụng bản tin 

MDM. 

 Tài liệu / báo cáo yêu cầu phải có xác thực như là một phần của bản tin. Như đã 

mô tả đối với chữ ký, xác thực có thể được bao gồm trong định dạng nội dung 

tài liệu. Các tài liệu CDA cũng cho phép bổ sung thông tin định dạng của người 

xác thực. Vì vậy, nếu một tài liệu CDA không yêu cầu quản lý liên tục hay chỉ 

thị tính sẵn sàng của báo cáo thì việc sử dụng bản tin ORU có thể hoàn toàn 

thích hợp. Nếu quản lý liên tục hoặc chỉ thị tính sẵn sàng là cần thiết thì bắt 

buộc phải sử dụng bản tin MDM. 

 Tài liệu / báo cáo mà nội dung yêu cầu được bảo vệ bí mật thông qua trạng thái 

bảo mật trong phân đoạn TXA như được mô tả trong Chương 9. 

 Tài liệu / báo cáo có tình trạng lưu trữ tài liệu sử dụng cho mục đích lưu trữ và 

hủy bỏ được thể hiện qua trạng thái lưu trữ trong phân đoạn TXA, như mô tả 

trong Chương 9. 

Việc sử dụng các tiêu chí này, các ví dụ về tài liệu / báo cáo sau đây sẽ được đánh 

giá là các bản tin quản lý tài liệu y khoa (MDM). Lưu ý rằng, cũng như nội dung lâm 

sàng, các tài liệu / báo cáo sau đây thường yêu cầu quản lý liên tục hay chỉ thị tính sẵn 

sàng. Do đó việc sử dụng bản tin MDM là bắt buộc ngay cả khi việc chuyển đi sử dụng 

CSA. 

 Lịch sử bệnh và thể trạng 

 Báo cáo Tư vấn 

 Tóm tắt ra viện 

 Các báo cáo phẫu thuật / giải phẫu bệnh lý 

 Các báo cáo chẩn đoán hình ảnh 

 Các báo cáo chẩn đoán tim mạch 

 Các báo cáo phẫu thuật 

 Như một ví dụ quốc tế, các báo cáo vi sinh có thể bao gồm các diễn giải lâm 

sàng và yêu cầu xác thực. Đây có thể không phải là trường hợp trong toàn bộ 

phạm vi, nhưng là một ví dụ về việc sử dụng hoặc yêu cầu của các bản tin 
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MDM có thể bị ảnh hưởng bởi những xem xét nội bộ. 

Lưu ý sử dụng: 

Việc sao chép không phải là một chỉ tiêu chất lượng xác định cho việc lựa chọn 

bản tin MDM hay ORU. Trong bản tin MDM, các tài liệu / báo cáo thường được đọc lên 

hoặc sao chép lại, nhưng không phải bản tin nào cũng yêu cầu điều này. Các nội dung 

được tạo ra tự động là ví dụ của một tài liệu / báo cáo phù hợp với bản tin MDM nhưng 

không cần sao chép lại. 

Các quan sát có thể được truyền đi trong chế độ được yêu cầu (để đáp ứng với một 

truy vấn) hoặc chế độ không được yêu cầu. Trong chế độ được yêu cầu, người dùng yêu 

cầu một tập các quan sát dựa trên các tiêu chí được truyền đi bởi người sử dụng. Hệ 

thống trả lời với dữ liệu hiện có để đáp ứng truy vấn (đối tượng cho các kiểm soát truy 

cập). Các truy vấn không yêu cầu hệ thống đích thực hiện những quan sát mới, mà chúng 

chỉ đơn giản là trích xuất các kết quả quan sát cũ. (Xem Chương 5 để biết chi tiết về việc 

truyền tải truy vấn.) 

Chế độ không mong muốn được sử dụng chủ yếu để truyền các giá trị của các 

quan sát mới. Đây là chế độ được sử dụng bằng việc thực hiện các dịch vụ để gửi trả về 

các giá trị của các quan sát đã được yêu cầu bởi hệ thống chỉ định. Ví dụ, một hệ thống 

xét nghiệm thông thường sẽ gửi trả kết quả xét nghiệm chất điện giải AM cho chỉ định 

của hệ thống HIS thông qua chế độ không mong muốn. Một hệ thống chăm sóc tích cực 

sẽ gửi các thông tin về huyết áp máu tới cùng một hệ thống HIS theo cùng một chế độ. 

Các giao dịch này được gọi là “giao dịch không mong muốn” có thể nghe giống như là 

một tên gọi nhầm lẫn, nhưng không phải như vậy. Các dịch vụ chỉ định đưa ra yêu cầu 

thực hiện các quan sát. Sau khi quan sát đã được thực hiện, nó cũng có thể yêu cầu các 

giá trị của quan sát đó thông qua một truy vấn. Tuy nhiên, phương thức tiếp cận như vậy 

sẽ dẫn đến việc liên tục gửi yêu cầu đến hệ thống thực hiện cho đến khi nhận được kết 

quả. Nếu sử dụng chế độ không mong muốn, các dịch vụ thực hiện sẽ gửi trả giá trị của 

một quan sát ngay khi nó sẵn sàng. Chế độ không mong muốn cũng có thể được sử dụng 

để truyền tải các kết quả mới đến một hệ thống (ví dụ hệ thống lưu trữ bệnh án) mà 

không cần phải đưa ra các chỉ định quan sát. Các giao dịch định nghĩa các chế độ này 

được mô tả đầy đủ hơn trong phần 7.3, "Các định nghĩa bản tin & sự kiện kích hoạt 

chung" 

Các quan sát thường được yêu cầu và báo cáo theo nhóm gồm nhiều quan sát riêng 

biệt. Bác sĩ có thể chỉ định quan sát về chất điện giải (gồm natri, kali, clorua, bicarbonate) 

hoặc các thông số sự sống (bao gồm huyết áp tâm trương, huyết áp tâm thu, nhịp tim, và 
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nhiệt độ). Hơn nữa, có nhiều xét nghiệm thực ra bao gồm nhiều phép đo riêng biệt, ví dụ 

xét nghiệm điện tâm đồ có thể bao gồm đo đường kính thất trái, đường kính nhĩ trái… 

Ngoài ra, các quan sát thường được báo cáo dưới dạng văn bản (ví dụ như báo cáo tiền sử 

bệnh) cũng có thể được coi là một tập hợp các đơn vị riêng biệt phân tích được (ví dụ như 

lịch sử bệnh tim, lịch sử bệnh phổi, lịch sử bệnh tiết niệu…). Các báo cáo lâm sàng dưới 

dạng văn bản này được khuyến nghị chia nhỏ thành các thực thể tách biệt có thể phân tích 

được và được truyền tải trong một phân đoạn OBX riêng biệt. Do một tập hợp thuộc tính 

của các quan sát được thực hiện tại cùng một thời điểm sẽ có nhiều thuộc tính giống hệt 

nhau, nên một phân đoạn OBR có thể đóng vai trò như phần tiêu đề cho báo cáo và mang 

thông tin chung cho tất cả các quan sát riêng lẻ trong tập quan sát đang được đề cập. 

Trong trường hợp các quan sát được chỉ định, phân đoạn OBR là một "tài liệu thay thế" 

giống như biểu mẫu yêu cầu mà nó thay thế. Nó mang thông tin về các chỉ định được gửi 

tới các dịch vụ thực hiện yêu cầu; một bản sao của OBR với các trường dữ liệu bổ sung 

hoàn chỉnh được trả về cho bên yêu cầu kèm theo những quan sát được chỉ định. Ngoài 

ra, các tài liệu dưới dạng văn bản cũng có thể được mã hóa theo định dạng một tài liệu 

CDA và gửi đi trong một phân đoạn OBX đơn lẻ. 

Không phải tất cả các quan sát đều được khởi tạo sau khi có chỉ định. Tuy nhiên, 

tất cả các quan sát đều phải được báo cáo kèm theo một phân đoạn OBR với vai trò như 

phần tiêu đề báo cáo. 

Các phân đoạn chính như OBR, OBX được định nghĩa trong chương này, các 

trường dữ liệu của nó và các bảng mã được định nghĩa có xét đến sự tương thích với tiêu 

chuẩn ASTM E31.11. Điều này cho phép các quan sát HL7 được chuyển đi giống như 

ASTM E1238 nhằm đáp ứng các mục tiêu của ANSI HISPP và Tiểu ban phát triển Tiêu 

chuẩn bản tin. (Một số phần của chương này được thực hiện dưới sự cho phép trực tiếp từ 

các tài liệu E1238 91 và ngược lại cũng nhằm thỏa mãn các mục tiêu trên). 

Phân đoạn OBR cung cấp thông tin áp dụng cho tất cả các quan sát sau. Nó sẽ 

chứa một trường giúp nhận dạng một nhóm (một bảng hoặc một tập hợp) các quan sát cụ 

thể (ví dụ như các thông số điện giải, các dấu hiệu sinh tồn hoặc tiền sử bệnh và thể trạng 

lúc nhập viện). Để đơn giản, một tập hợp các quan sát sẽ được gọi tắt là một nhóm. Một 

nhóm thường tương ứng với thực thể đã được chỉ định hoặc được thực hiện với vai trò 

như một đơn vị. (Trong trường hợp một truy vấn, một tập hợp các quan sát có thể là một 

nhóm mang tính ngẫu nhiên.) Phân đoạn OBX cung cấp thông tin về một quan sát đơn lẻ, 

và nó sẽ chứa một trường dữ liệu giúp xác định quan sát đó (ví dụ như kali, huyết áp tâm 

trương hoặc chẩn đoán lúc nhập viện). Cả hai trường dữ liệu này đều sử dụng các bảng 

danh sách xác định các hệ thống mã hóa (bao gồm tất cả các mã nhận dạng hợp lệ) cho 
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các nhóm và các quan sát tương ứng. Các bảng này thường là một phần của ứng dụng 

dịch vụ thực hiện, gửi đi và thường bao gồm nhiều phần thông tin hữu ích khác nhau về 

quan sát hoặc nhóm. Các phân đoạn truyền tập tin danh sách giữa các hệ thống thực hiện  

và các hệ thống sử dụng thông tin lâm sàng được mô tả trong Chương 8. 

Tiêu chuẩn này không đòi hỏi sử dụng một hệ thống mã hóa cụ thể để xác định 

một quan sát đơn lẻ hay một nhóm. Trước đây, do không có các bộ mã tiêu chuẩn nên các 

đơn vị thường có xu hướng phát triển các hệ thống mã nội bộ dùng riêng của đơn vị mình 

để xác định các xét nghiệm và các quan sát lâm sàng khác. Các hệ thống mã nội bộ này 

có thể đáp ứng tốt nhu cầu truyền thông tin trong đơn vị nhưng lại bộc lộ nhiều rào cản 

khi cần tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để phục vụ nghiên cứu và xây dựng hệ thống hồ 

sơ bệnh án. Tuy nhiên, những hệ thống mã hóa tiêu chuẩn như LOINC® và SNOMED 

được phát triển đáp ứng các nhu cầu trên và do đó được khuyến nghị sử dụng trong báo 

cáo quan sát. Các mã này có thể được gửi đi theo dạng mã duy nhất trong trường dữ liệu 

thứ nhất hoặc có thể được gửi cùng với các mã nội bộ cũ với vai trò là hệ thống mã thứ 

hai trong trường dữ liệu mã hóa CWE hoặc CNE. 

Trong các phiên bản tiêu chuẩn HL7 trước đây, Phụ lục A của Chương 7 trình bày 

các đề xuất xây dựng mã số lâm sàng từ các hệ thống mã thủ tục hiện có như CPT4. Hiện 

tại, Phụ lục A là một phần của tiêu chuẩn. Nó chứa mã LOINC® sử dụng cho hầu hết các 

xét nghiệm trong phòng xét nghiệm, các mã và biến thể lâm sàng thường gặp được sử 

dụng để báo cáo các quan sát từ các phòng xét nghiệm, điện tâm đồ 12 kênh, âm thanh 

của tim, siêu âm sản khoa, các báo cáo X-quang, tiền sử bệnh và thể trạng, đăng ký khối 

u, dấu hiệu sinh tồn, tiêu thụ và đào thải... Phiên bản gần đây nhất của cơ sở dữ liệu 

LOINC® chứa các bản ghi cho hơn 26.000 quan sát và mã số, tên, tên đồng nghĩa và các 

thuộc tính khác (như trọng lượng phân tử của các gốc hoá học) cho mỗi quan sát, phiên 

bản này hiện có ở Viện Regenstrief tại địa chỉ http://loinc.org/. Mã số cho các biến thể 

thần kinh (điện não đồ EEG, điện cơ đồ EMG, kiểm tra khả năng phản ứng của thần kinh 

khi kích thích) được cung cấp trong Phụ lục X2 của ASTM E1467. Một số phần của tài 

liệu này (các phần thảo luận và các bảng xác định các đơn vị, các phần thảo luận về các 

quy tắc ánh xạ các quan sát vào các phân đoạn OBX và một số ví dụ ở phần cuối của 

chương này) đã được sao chép (với sự cho phép) từ ASTM E1238. 

Đáng chú ý là trong tiêu chuẩn này, điểm trọng tâm cần nhấn mạnh là các bản tin 

tóm tắt được xác định một cách độc lập không tuân theo các quy tắc mã hóa. Mặc dù ví 

dụ về các bản tin đều được dựa trên các quy tắc mã hóa HL7. 
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7.2.1 Lời nói đầu (kết cấu của chương này) 

Tiếp theo phần mục tiêu và thông tin chung, phần còn lại của chương này được 

chia thành bốn phần chính: Giới thiệu chung, thử nghiệm lâm sàng, trải nghiệm sản phẩm 

và thông tin dạng sóng (ECG, EEG, …). Phần 7.1 đến 7.5 trình bày các sự kiện kích hoạt, 

các định nghĩa bản tin, các định nghĩa phân đoạn và các ví dụ về báo cáo quan sát chung. 

Phần 7.6 đến 7.9 cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến thử nghiệm lâm sàng. Phần 

7.10 đến 7.13 cung cấp tất cả các thông tin liên quan đến các bản tin trải nghiệm sản 

phẩm. Phần 7.14 đến 7.17 cung cấp thông tin về bản tin dạng sóng. Các bảng lớn có thể 

được tìm thấy trong phần 7.18 và các vấn đề nổi bật được liệt kê trong phần 7.19. 

7.2.2 Bảng chú giải thuật ngữ 

7.2.2.1 Placer: Bên yêu cầu (bên ra chỉ định) 

Người hoặc dịch vụ đưa ra yêu cầu (chỉ định cho) một nhóm quan sát, ví dụ như 

bác sĩ, người/tổ chức thực hiện, phòng khám hay dịch vụ phòng lưu trú (nơi lưu trú để 

điều trị) đưa ra chỉ định xét nghiệm, X-quang, các dấu hiệu sinh tồn… Thuật ngữ đồng 

nghĩa này, và có thể được sử dụng thay thế lẫn nhau với người yêu cầu. Xem trường dữ 

liệu ORC-2- mã số ra chỉ định trong Chương 4, Phần 4.5.1.2, "Mã số chỉ định đã được 

yêu cầu". 

7.2.2.2 Filler: Bên thực hiện (nơi thực hiện chỉ định) 

Người hoặc dịch vụ thực hiện các quan sát (đáp ứng các chỉ định) theo yêu cầu của 

người ra chỉ định. Thuật ngữ này đồng nghĩa với "người thực hiện" và bao gồm các dịch 

vụ chẩn đoán, các dịch vụ lâm sàng và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân 

của họ. Các phòng xét nghiệm lâm sàng sẽ cho ra các kết quả xét nghiệm (thực hiện chỉ 

định xét nghiệm), các dịch vụ điều dưỡng sẽ là người thực hiện các quan sát về các dấu 

hiệu sinh tồn (thực hiện yêu cầu đo các dấu hiệu sống).  Xem trường dữ liệu ORC-3- Mã 

số thực hiện chỉ định trong Chương 2, phần 4.5.1.3, "Số thứ tự thực hiện yêu cầu". 

7.2.2.3 Battery: Nhóm (xét nghiệm hoặc quan sát) 

Một tập hợp gồm một hoặc nhiều quan sát được xác định bởi một tên và một mã 

số đơn lẻ, và được coi như một tên ngắn gọn để ra chỉ định hoặc truy xuất các kết quả của 

các quan sát thành phần. Để phù hợp với các quy ước toán học về tập hợp, một nhóm có 

thể chỉ bao gồm một quan sát đơn lẻ. Ví dụ về một nhóm có thể là dấu hiệu sinh tồn, 

thông số điện giải, các xét nghiệm nhập viện thông thường và siêu âm sản khoa. Dấu hiệu 

sinh tồn thông thường bao gồm huyết áp tâm trương và huyết áp tâm thu, nhịp mạch và 

nhịp thở. Thông số điện giải thường bao gồm Na+, K+, Cl- và HCO3-. Xét nghiệm nhập 
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viện thông thường có thể chứa đếm huyết cầu toàn phần CBC, thông số điện giải, SMA12 

và phân tích nước tiểu. (Lưu ý rằng tùy theo mục đích yêu cầu mà các yếu tố của một 

nhóm cũng có thể là các nhóm quan sát hoặc xét nghiệm.) Siêu âm sản khoa là một nhóm 

được tạo thành từ các phép đo thành phần và các mô phỏng/lấy mẫu truyền thống, tất cả 

trong số đó sẽ được trả lại cho bên chỉ định dưới dạng các kết quả riêng biệt. Một xét 

nghiệm liên quan đến việc ghi lại thông tin dưới dạng sóng (chẳng hạn như điện tâm đồ 

EKG) có thể được biểu diễn như là một nhóm gồm kết quả của nhiều loại thông tin, bao 

gồm dữ liệu số của dạng sóng, nhãn và chú thích cho dữ liệu, các phép đo và lấy mẫu. 

Từ “nhóm” được sử dụng trong tài liệu đặc tả kỹ thuật này đồng nghĩa với từ “hồ 

sơ” hoặc “bảng điều khiển”. Các thành phần quan sát riêng lẻ trong một nhóm có thể là 

đặc trưng của một hệ thống sinh lý (ví dụ như xét nghiệm chức năng gan) hoặc nhiều hệ 

thống sinh lý khác nhau. 

7.2.2.4 Observation: Quan sát 

Một phép đo của một biến thể hoặc một giá trị đơn lẻ được suy diễn từ một giá trị 

đo được hoặc được suy diễn khác theo phương thức đại số hoặc logic. Một kết quả xét 

nghiệm, một phép đo huyết áp tâm trương và một ảnh chụp X-quang lồng ngực đơn lẻ là 

những ví dụ của các quan sát. Trong một số trường hợp nhất định, theo dõi và chụp chiếu 

có thể được HL7 coi như những quan sát đơn lẻ và được gửi trong một OBX riêng biệt. 

Nó bao gồm các dữ liệu dạng sóng được mô tả trong phần 7.15 "Dạng sóng – Định nghĩa 

bản tin và sự kiện kích hoạt" và việc tập hợp dữ liệu đã đóng gói được biễu diễn theo kiểu 

dữ liệu ED (có thể dùng để thể hiện dữ liệu hình ảnh thực tế, dữ liệu âm thanh…) như 

được mô tả trong Chương 2A, phần 2.A.24, "ED - đóng gói dữ liệu"  

7.2.2.5 Clinical Document Architecture (CDA): Kiến trúc tài liệu lâm sàng 

Tiêu chuẩn HL7 (ANSI/HL7 CDA R1.0-2000) về mã hóa và đóng gói tài liệu lâm 

sàng 

7.2.3 Các báo cáo tường thuật có vai trò như các nhóm với nhiều phân đoạn OBX 

Báo cáo tường thuật từ các dịch vụ như chiếu chụp thường bao gồm một số thành 

phần phụ (ví dụ một báo cáo X-quang ngực có thể bao gồm các diễn giải, mô phỏng hay 

khuyến nghị). Các nghiên cứu khác như siêu âm tim có thể chứa các dữ liệu tương tự 

hoặc dữ liệu đại số (ví dụ như tâm thất trái và đường kính tâm trương). Báo cáo phẫu 

thuật bệnh lý có thể chứa thông tin về nhiều mẫu vật và báo cáo: các nguồn giải phẫu, mô 

tả tổng thể, mô tả kính hiển vi, và một mô phỏng chẩn đoán cho từng mẫu. 
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Các tiêu chuẩn hiện tại xác định từng thành phần của một báo cáo tường thuật theo 

một xét nghiệm hoặc quan sát riêng. Tương tự như khi một CHEM12 được truyền tải 

theo một phân đoạn yêu cầu (OBR) kèm theo 12 phân đoạn OBX, một báo cáo X-quang 

ngực sẽ được truyền tải theo một phân đoạn yêu cầu (OBR) kèm theo ba phân đoạn OBX, 

một phân đoạn dành cho việc mô tả, một phân đoạn dành cho việc mô phỏng và một phân 

đoạn dành cho các khuyến nghị. Tương tự như vậy, một báo cáo EKG sẽ được truyền tải 

theo một phân đoạn yêu cầu (OBR) kèm theo hai phân đoạn OBX dành cho mô phỏng và 

khuyến nghị và các phân đoạn OBX bổ sung cho mỗi phép đo điện tâm đồ như khoảng 

PR, khoảng QR, trục QRS.... 

7.2.4 Các hậu tố dùng để định nghĩa ID quan sát cho các thành phần chung của báo 

cáo tường thuật 

Được giữ lại trong các phiên bản từ 2.7 trở đi để tương thích ngược bằng cách 

dùng mã LOINC được kết hợp trước các định danh phù hợp với các hậu tố. 

Hình 7-1 định nghĩa các hậu tố mã dùng để tạo ID quan sát cho các thành phần 

chung của báo cáo tường thuật. ID quan sát cho mỗi thành phần này có được bằng cách 

ghép ID nhóm quan sát (ID được định nghĩa trong trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ phổ 

biến của phân đoạn OBR trước đó với hệ thống mã hóa bất kỳ) với hậu tố thích hợp. Ví 

dụ, ID quan sát cho bản chụp X-quang ngực sẽ bao gồm ID quan sát X-quang (71.020 với 

CPT4), một dấu phân cách thành phần con ‘&’ và hậu tố IMP, tức là 71.020&IMP. 

Quy tắc kết hợp tương tự cũng được áp dụng cho các hệ thống mã hóa khác bao 

gồm các mã thủ tục nội bộ và mã thủ tục dùng chung (xem Chương 4). Ví dụ, nếu một 

mã nội bộ cho EKG là E793, và đều được thống nhất nội bộ cho mã đó là EKG, thì mô 

phỏng sẽ được xác định là E793&IMP^^99EKG 

Lưu ý: Thành phần dữ liệu thứ ba 99EKG được đưa vào để thể hiện một mã nội bộ. Mô 

tả của EKG, trong trường hợp này, sẽ là E793&GDT^^99EKG 

Tuy không được khuyến khích nhưng người gửi và người tiếp nhận vẫn có thể 

đồng ý loại bỏ các thành phần ID quan sát của một phân đoạn kết quả khi nó giống với 

ID quan sát của OBR trước đó. Trong trường hợp này, chỉ cần gửi các ký hiệu ‘&’ và các 

hậu tố như &IMP hoặc &REC, trong trường dữ liệu OBX-3- định danh quan sát của một 

phân đoạn kết quả. Các mã đầy đủ sẽ được giả định như ID xét nghiệm (đã được ghi 

trong phân đoạn chỉ định) cộng với các ID phân nhóm được ghi trong phân đoạn quan 

sát. 
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Hình 7.1. Hậu tố của ID quan sát 

Các kết quả được mã hóa Hậu tố Loại dữ liệu 

Mô phỏng chẩn đoán IMP CWE 

Khuyến nghị REC CWE 

Xác nhận các thủ tục CNP CWE 

Thuốc cho thủ tục (phẫu thuật, thủ 

thuật, kỹ thuật) 
MED CWE 

Vùng giải phẫu ANT CWE 

Thiết bị/dụng cụ DEV CWE 

Số sêri thiết bị SER ST 

   

Báo cáo nhóm văn bản    

Mô tả chung hay mô tả tổng quan 

về các báo cáo 
GDT TX or FT 

Mô tả chi tiết hoặc thứ cấp MDT TX or FT 

Nhận xét của kỹ thuật viên TCM TX or FT 

Lưu ý, phụ lục ADT TX or FT 

   

Khác   

Ngày giờ bắt đầu chẩn đoán ITM DTM 

Ngày giờ phân tích chẩn đoán RTM DTM 

Nghiên cứu so sánh CMS CWE 

Ngày giờ so sánh CMT DTM 

Kết quả so sánh CMR CWE 

Thay đổi so sánh CMC CWE 

Giá trị dự đoán PRD ST 

Tỷ lệ phần trăm dự đoán  PPR ST 

Theo dõi sau khi dùng thuốc AFD ST 

Giá trị dự đoán sau khi dùng thuốc ADP ST 

Tỷ lệ phần trăm dự đoán sau khi 

dùng thuốc 
APP ST 

Thông tin về thời gian TIM DTM 

Dữ liệu định dạng kênh CHN CD 
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Các kết quả được mã hóa Hậu tố Loại dữ liệu 

Dữ liệu dạng sóng số WAV NA or MA 

Chú giải dạng sóng ANO CWE 

Các phần tiếp theo sẽ định nghĩa từng hậu tố, ngoại trừ hậu tố dạng sóng chuyên 

biệt được định nghĩa trong phần 7.14.1 “Các hậu tố ID quan sát đặc biệt” 

7.2.4.1 Diễn giải chẩn đoán (IMP) 

Khi các hậu tố là IMP (OBX-3- định danh quan sát), sản phẩm là một kết quả hoặc 

chẩn đoán được lưu giữ bằng kiểu dữ liệu CWE. Nhiều phân đoạn kết quả với một hậu tố 

IMP có thể được sử dụng trong trường hợp một nghiên cứu bao gồm nhiều phần và mỗi 

phần tương ứng với một chẩn đoán khác nhau (ví dụ như phần điện não đồ khi thức và 

khi ngủ). Mỗi phần này sẽ có một ID quan sát con khác nhau. Nhiều phân đoạn kết quả 

với một hậu tố IMP cũng có thể được sử dụng trong trường hợp các chẩn đoán riêng biệt 

tương ứng với các vùng giải phẫu khác nhau; lúc này, mỗi vùng chẩn đoán (mỗi phân 

đoạn kết quả với một hậu tố IMP) phải được xác định bởi một phân đoạn kết quả ngay 

trước đó cùng với hậu tố ANT và định danh quan sát con giống nhau (xem phần 7.2.4.5, 

“vùng giải phẫu (ANT)”). Khi nhiều mô phỏng chẩn đoán riêng biệt được báo cáo, ví dụ 

sa van hai lá và hẹp động mạch chủ, mỗi mô phỏng phải được gửi đi theo một phân đoạn 

OBX riêng biệt. Trong một phân đoạn được mã hóa có thể bao gồm nhiều hơn một mã 

nếu các mã đó là mã mô tả làm rõ của diễn giải chẩn đoán ban đầu, ví dụ như để báo cáo 

các chi tiết bổ sung cho một kết quả chứ không phải để báo cáo một kết quả khác. Lúc 

này, trường dữ liệu OBX-5- giá trị quan sát có thể lặp lại, trong đó mỗi lần lặp xác định 

một diễn giải chẩn đoán được mã hoá có liên quan. 

Các kiểu dữ liệu được mã hóa cho diễn giải chẩn đoán không có nghĩa là tất cả các 

diễn giải đều phải được mã hóa bởi một dịch vụ báo cáo nào đó. Diễn giải chẩn đoán có 

thể được gửi dưới dạng văn bản có thể đọc được, nhưng các văn bản phải được gửi đi 

trong thành phần dữ liệu thứ hai của kiểu dữ liệu CWE mà không có một mã đi kèm để 

phân biệt nó với phần mã, tức là nó phải đi sau một dấu phân cách các thành phần ‘^’ (ví 

dụ, “^suy tim sung huyết”). 

Khi báo cáo nhiều văn bản diễn giải riêng biệt, chúng nên được đưa vào các phân 

đoạn OBX riêng biệt để chỉ ra rằng đây là những diễn giải khác nhau. 

7.2.4.2 Khuyến nghị (REC) 

Khi hậu tố là REC (OBX-3-định danh quan sát), giá trị là một kết quả định dạng 

CWE, thể hiện các khuyến nghị của bác sĩ đọc về việc lặp lại xét nghiệm, tiếp tục theo 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 15 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

dõi hoặc trị liệu. Ví dụ, khi một kết quả tổn thương không rõ ràng được phát hiện ở tuyến 

vú, bác sĩ có thể khuyên chụp X-quang vú nhắc lại sau sáu tháng hoặc sinh thiết ngay lập 

tức. Các thủ tục khuyến nghị được ghi lại dưới dạng mã số và / hoặc các văn bản mô tả 

được thể hiện bằng cấu trúc định danh được mã hóa. 

Trong trường hợp có nhiều hơn một nghiên cứu theo sau nghiên cứu đã được 

khuyến nghị, mỗi một khuyến nghị được gửi đi theo REC riêng biệt. 

7.2.4.3 Xác nhận các thủ tục  (CNP) 

Hậu tố xác nhận thủ tục OBX chỉ ra các nghiên cứu bổ sung được sử dụng để xác 

nhận các chẩn đoán được báo cáo trong IMP OBX. Ví dụ, nếu sử dụng kính hiển vi điện 

tử để xác định chẩn đoán bệnh lý ngoại khoa thì định danh của kính hiển vi điện tử 

(OBX-3-định danh quan sát) sẽ được lưu trữ trong trường giá trị của ID quan sát với hậu 

tố xác nhận thủ tục. Việc xác nhận quy trình đặc biệt quan trọng đối với các báo cáo giải 

phẫu bệnh lý. Nhưng chúng cũng có thể được sử dụng bởi các dịch vụ chẳng hạn như nội 

soi, để ghi nhận việc thực hiện sinh thiết, nuôi cấy, vv,  trong khi thực hiện thủ tục. Nếu 

có nhiều hơn một xác nhận thủ tục, thì mỗi xác nhận thủ tục sẽ được gửi đi trong các 

phân đoạn kết quả riêng biệt với hậu tố ID quan sát CNP. 

7.2.4.4 Thuốc theo thủ tục (MED) 

Hậu tố MED (OBX-3-định danh quan sát) cho biết một phân đoạn kết quả được 

mã hóa chứa thông tin về thuốc sử dụng trong thủ tục – thuốc cản quang, thuốc dùng kích 

hoạt một phản ứng sinh lý (ví dụ như sử dụng trong thử nghiệm tâm lý) hoặc thuốc sử 

dụng trước khi gây mê. Khi bệnh nhân nhận được sử dụng nhiều hơn một loại thuốc trong 

thủ tục, mỗi loại thuốc phải được báo cáo trong một phân đoạn thuốc OBX riêng biệt. 

Nếu hệ thống truyền tải có sẵn mã cho các loại thuốc, nó sẽ được sử dụng như là thành 

phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu OBX-3- định danh quan sát. Tên và / hoặc liều 

lượng có thể được mô tả trong thành phần dữ liệu thứ hai trong trường dữ liệu OBX-5- 

giá trị quan sát. 

Một phân đoạn kết quả được mã hóa với một hậu tố MED (thuốc theo thủ tục) 

cũng có thể được sử dụng để xác định một loại thuốc dùng trong quá trình ghi dữ liệu 

dạng sóng dưới dạng số hoặc thủ tục chẩn đoán mở rộng khác như kiểm tra chức năng. 

Hệ thống nhận có thể hiển thị các thông tin này cùng với các sự kiện được báo cáo khác. 

Thuốc theo thủ tục được giả định là có liên quan đến và được kết hợp với các dữ liệu ghi 

nhớ tại thời điểm được chỉ ra trong trường dữ liệu OBX-14-ngày/giờ của quan sát của các 

phân đoạn OBX được đánh nhãn MED, nếu có. 
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7.2.4.5 Vùng giải phẫu (ANT)    

Một số nghiên cứu chẩn đoán bao gồm các quan sát nhiều hơn một vùng giải phẫu 

trong một báo cáo. Ví dụ, nếu một bệnh nhân phẫu thuật túi mật cần cắt ruột thừa, đánh 

giá của các nhà bệnh lý học về cả hai mẫu xét nghiệm thông thường sẽ được bao gồm 

trong một báo cáo với một mã số mẫu xét nghiệm duy nhất. Mỗi vùng giải phẫu sẽ được 

báo cáo dưới dạng một phân đoạn OBX riêng biệt với một hậu tố ANT (OBX-3-định 

danh quan sát). Có thể có nhiều hơn một vị trí giải phẫu được mã hóa trong một phân 

đoạn OBX nếu các mã bổ sung đó được sử dụng để chỉ thị một vùng duy nhất. Trong 

trường hợp này trường dữ liệu OBX-5-giá trị quan sát có thể lặp lại nhiều lần để chỉ thị 

từng vị trí liên quan. Mỗi phân đoạn OBX với một hậu tố ANT có thể được sử dụng theo 

sau bởi một hoặc nhiều phân đoạn OBX với hậu tố IMP hoặc hậu tố khác để truyền tải 

những diễn giải chẩn đoán liên quan tới vùng giải phẫu. Những diễn giải hoặc đề xuất 

này sẽ được liên kết với một vùng giải phẫu duy nhất thông qua một ID quan sát chung. 

7.2.4.6 Thiết bị / Dụng cụ (DEV)        

Khi được yêu cầu, dụng cụ hoặc thiết bị tạo ra quan sát cũng có thể được truyền tải 

dưới dạng một kết quả bổ sung của nghiên cứu. Trong trường hợp này, hậu tố của trường 

dữ liệu OBX-3-định danh quan sát có giá trị là DEV. Ví dụ về các thiết bị này bao gồm 

dụng cụ tự động trong phòng xét nghiệm, thiết bị hình ảnh và số mô hình trong chụp X-

Quang; hoặc dụng cụ đo huyết áp tự động trong phòng bệnh. Thiết bị này được quy định 

như một mục được mã hóa với mong muốn rằng những định danh này có thể được quy 

định dưới dạng mã. Ban đầu, phần lớn thông tin về các thiết bị được dự định truyền tải 

dưới dạng chuỗi văn bản trong thành phần dữ liệu thứ hai của định danh CWE. 

7.2.4.7 Số sêri thiết bị / dụng cụ (SER) 

Số sêri nhà sản xuất của thiết bị khởi tạo quan sát. 

7.2.4.8 Mô tả tổng quát (GDT) 

Hậu tố mô tả chung xác định các thành phần mô tả của một nghiên cứu chẩn đoán. 

Trong trường hợp giải phẫu bệnh lý, nó được áp dụng cho việc mô tả vĩ mô (mô tả tổng 

quát) của một mẫu xét nghiệm. Nếu mô tả bao gồm nhiều đoạn văn bản thì các đoạn văn 

bản này cần được ngăn cách bằng các ký tự phân cách để máy tính tiếp nhận có thể hiển 

thị chúng thành từng đoạn văn bản mô tả. Phân đoạn mô tả của một báo cáo là không cần 

thiết vì toàn bộ đã được bao gồm trong phân đoạn diễn giải, ví dụ như với các nghiên cứu 

thông thường hoặc các nghiên cứu như EKG, mà các báo cáo của chúng tương đối ngắn 

gọn. 
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7.2.4.9 Mô tả kính hiển vi hay mô tả thứ hai (MDT) 

Với hầu hết các nghiên cứu, mô tả thứ hai là không cần thiết. Tuy nhiên, trong 

trường hợp giải phẫu bệnh lý, mô tả thứ hai là một phần riêng biệt của báo cáo. Nó mô tả 

cấu trúc mô khi nhìn qua kính hiển vi. Các mô tả kính hiển vi này sẽ được gửi đi trong 

phân đoạn bản tin với hậu tố MDT trong trường dữ liệu  OBX-3-định danh quan sát. Nếu 

mô tả kính hiển vi bao gồm nhiều đoạn văn bản, thì các đoạn văn bản này cần được ngăn 

cách bởi các dấu phân cách lặp lại ‘~’ để máy tính tiếp nhận có thể hiển thị chúng theo 

các đoạn văn bản riêng biệt. 

7.2.4.10 Chú thích kỹ thuật  (TCM) 

Đây là văn bản tùy ý được lưu trữ trong một phân đoạn kết quả trong đó trường dữ 

liệu OBX-3-định danh quan sát được gắn thêm hậu tố TCM dành cho chú thích kỹ thuật. 

Nó được sử dụng để ghi lại thông tin về tính năng kỹ thuật (thường được ghi lại bởi các 

kỹ thuật viên) của thủ tục. 

7.2.4.11 Phụ lục lưu ý (ADT) 

Sử dụng để báo cáo thông tin được thêm vào dưới dạng một phụ lục sau nội dung 

thoại ban đầu và được gửi đi như một phần có nhãn riêng biệt trong báo cáo. 

7.2.4.12 Ngày / thời gian khởi phát chẩn đoán (vấn đề) (ITM) 

Dùng để ghi lại ngày-giờ phát hiện vấn đề lần đầu tiên. 

7.2.4.13 Ngày / Thời gian giải quyết (vấn đề) chẩn đoán (RTM)  

Dùng để ghi lại ngày – giờ vấn đề được giải quyết (chữa khỏi hoặc làm nhẹ đi). 

7.2.4.14 Nghiên cứu so sánh (CMS)  

Khi một người đọc một báo cáo chẩn đoán so sánh các kết quả của nghiên cứu 

hiện tại với một nghiên cứu trước đó, hậu tố này cho phép họ báo cáo nội dung của 

nghiên cứu so sánh như một kết quả riêng biệt, tức là một phân đoạn OBX với một phân 

đoạn có ID quan sát chứa hậu tố CMS. Thông thường, điều này là không bắt buộc do ID 

quan sát trong các phân đoạn OBX so sánh khác (nếu có) sẽ xác định các xét nghiệm, 

trong trường hợp bất kỳ giá trị của các so sánh khác được truyền đi. 

7.2.4.15 Ngày/giờ so  sánh (CMT)  

Khi người đọc một thủ tục chẩn đoán so sánh các kết quả hiện tại với một nghiên 

cứu trước đó, hậu tố này cho phép họ báo cáo ngày-giờ của nghiên cứu trước đó (thời 

gian là tùy chọn) dưới dạng một kết quả riêng biệt trong báo cáo hiện tại.   
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7.2.4.16 Các kết quả so sánh (CMR)  

Khi người đọc một thủ tục chẩn đoán so sánh các kết quả hiện tại với một nghiên 

cứu trước đó của cùng một bệnh nhân, hậu tố này cho phép họ báo cáo kết quả (diễn giải) 

của nghiên cứu trước đó dưới dạng một kết quả rời rạc trong báo cáo hiện tại.   

7.2.4.17 Thay đổi so sánh (CMC)  

Khi một dịch vụ chẩn đoán báo cáo việc so sánh giữa nghiên cứu hiện tại và 

nghiên cứu trước đó, hậu tố này được sử dụng để báo cáo mức độ thay đổi (ví dụ như xấu 

hơn rất nhiều, xấu hơn, suy giảm rất nhỏ, không thay đổi, tốt hơn một chút, tốt hơn, tốt 

hơn nhiều, trở lại bình thường) dưới dạng một kết quả riêng biệt trong báo cáo. 

Trong nội dung thoại hiện tại, thông tin về so sánh thường được chứa trong các mô 

tả của nghiên cứu. Việc cung cấp các hậu tố so sánh được liệt kê ở trên không hàm ý yêu 

cầu phải gửi thông tin này dưới dạng các thành phần thông tin riêng biệt. Các biến thể so 

sánh chỉ có nghĩa là được cho phép. Khi hệ thống truyền chúng đi dưới dạng các thành 

phần thông tin báo cáo rời rạc, những hậu tố này là không bắt buộc đính kèm chúng. 

7.2.4.18 Giá trị dự đoán (PRD)  

Khi một quan sát có giá trị dự đoán ví dụ như trường hợp các xét nghiệm dung 

tích phổi, hậu tố này giúp phân biệt các quan sát dự đoán với các quan sát thực tế. Mã 

AS4 cho dung tích khí thở ra gắng sức là 94010.1 (xem Hướng dẫn triển khai HL7) và 

mã cho dự đoán dung tích khí thở ra gắng sức sẽ là 94010.1&PRD 

7.2.4.19 Tỷ lệ phần trăm dự đoán (PPR)  

Đây là quan sát được tính toán = (quan sát thực tế) / (quan sát dự đoán). Đối với 

dung tích khí thở ra gắng sức, tỷ lệ phần trăm dự đoán sẽ được xác định là 94010.1&PPR 

7.2.4.20 Theo dõi sau dùng thuốc (AFD)  

Theo dõi có thể được thực hiện trước và sau khi dùng một loại thuốc, đặc biệt là 

khi đo dung tích phổi. Quan sát trước khi dùng thuốc được xác định bởi định danh cơ 

bản. Phương pháp đo lường sau khi dùng thuốc được xác định bởi hậu tố AFD. Với mã 

cơ bản AS4 cho dung tích khí thở ra gắng sức, kết quả sau khi dùng thuốc sẽ được xác 

định bởi 94010.1&AFD 

7.2.4.21 Giá trị dự đoán sau khi dùng thuốc (ADP)  

Giá trị dự đoán sau khi dùng thuốc được xác định bởi hậu tố ADP. Theo mẫu của 

các ví dụ trên nó sẽ là 94010.1&ADP 
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7.2.4.22 Tỷ lệ phần trăm dự đoán sau khi dùng thuốc (APP)  

Giá trị dự đoán theo tỷ lệ phần trăm sau khi dùng thuốc được xác định bằng cách 

thêm hậu tố APP vào mã cơ bản, ví dụ 94010.1&APP nếu sử dụng mã AS4 cho dung tích 

khí thở ra gắng sức. 

7.2.4.23 Thông tin thời gian (TIM)  

Hậu tố này chỉ được sử dụng để truyền thông tin dạng sóng. Nó được mô tả đầy đủ 

trong phần 7.14.1.1 “Thông tin thời gian (TIM)” 

7.2.4.24 Dữ liệu định dạng kênh (CHN)  

Hậu tố này chỉ được sử dụng để truyền thông tin dạng sóng. Nó được mô tả đầy đủ 

trong phần 7.14.1.2 “Dữ liệu định dạng kênh (CHN)” 

7.2.4.25 Dữ liệu kỹ thuật số định dạng sóng  (WAV)  

Hậu tố này chỉ được sử dụng để truyền thông tin dạng sóng. Nó được mô tả đầy đủ 

trong phần 7.14.1.3 “Dữ liệu kỹ thuật số dạng sóng (WAV)” 

7.2.4.26 Chú thích dạng sóng (ANO)  

Hậu tố này chỉ được sử dụng để truyền thông tin dạng sóng. Nó được mô tả đầy đủ 

trong phần 7.14.1.4 “Chú thích dạng sóng (ANO)” 

7.2.4.27 Mã quan sát lâm sàng  

Mã LOINC® được đưa vào sử dụng có thể sẽ hữu dụng cho nhiều người dùng. 

Thông tin hệ thống mã bao gồm cả LOINC® đã được chuyển từ Phụ lục 7A sang tài liệu 

Hướng dẫn triển khai 

7.3 CÁC ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN & SỰ KIỆN KÍCH HOẠT CHUNG  

Các sự kiện kích hoạt sau đây đều được sử dụng bởi các bản tin ORU (Bản tin 

quan sát tự động, Bản tin quan sát tại điểm chăm sóc tự động, Bản tin quan sát cảnh báo 

tự động), các bản tin OUL (Báo cáo quan sát – Phòng xét nghiệm tự động), hoặc các bản 

tin OPU (Báo cáo quan sát – quần thể) cùng với các bản tin ACK và ORA (báo cáo quan 

sát – Xác nhận ứng dụng). Sau đây sẽ mô tả từng sự kiện kích hoạt cùng với các bản tin 

trao đổi được và các phân đoạn bản tin. Các ký hiệu được sử dụng để mô tả thứ tự và sự 

lặp lại của các phân đoạn được mô tả trong Chương 2, “Định dạng bản tin tóm tắt." 
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7.3.1 ORU – Bản tin quan sát tự động (sự kiện R01) 

Bản tin ORU được sử dụng để truyền các kết quả quan sát, bao gồm các kết quả từ 

phòng xét nghiệm, các quan sát lâm sàng hoặc các quan sát khác, đến các hệ thống khác. 

Bản tin OUL được thiết kế phù hợp với các tiến trình xử lý phòng xét nghiệm của các hệ 

thống tự động hóa trong phòng xét nghiệm. 

Phân đoạn (OBX) được định nghĩa trong chương này, và phân đoạn OBR định 

nghĩa trong Chương 4 cho phép xây dựng gần như tất cả các báo cáo lâm sàng trong một 

hệ thống phân cấp đa cấp, với mức cao là các phân đoạn PID quy định tại Chương 3, tiếp 

theo là một phân đoạn chỉ định (OBR) cùng với một hoặc nhiều bản ghi quan sát (OBX), 

sau đó là thông tin về mẫu xét nghiệm (SPM) và một hoặc nhiều quan sát (OBX) liên kết 

trực tiếp với mẫu đó. 

Một phân đoạn kết quả (OBX) sẽ được gửi đến từng thành phần dữ liệu của một 

báo cáo chẩn đoán, chẳng hạn như EKG hoặc siêu âm sản khoa hoặc nhóm xét nghiệm 

chất điện giải. 

Phân đoạn CTD trong sự kiện này được sử dụng để truyền thông tin liên lạc tạm 

thời của bệnh nhân được sử dụng cho chỉ định cụ thể này 

ORU^R01^ORU_R01: Bản tin quan sát 

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 

{   --- Bắt đầu PATIENT_RESULT   

  [ --- Bắt đầu PATIENT   

     PID Mã định danh bệnh nhân  3 

     [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

     [{PRT}] Sự tham gia (đối với bệnh nhân)  7 

     [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

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

     [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

     [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

       OBX Quan sát (của ID bệnh nhân)  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

     }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

     [ --- Bắt đầu VISIT   

       PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

       [PV2] Lần thăm khám của bệnh nhân – Thông tin bổ sung  3 

       [{PRT}] Sự tham gia (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

     ] --- Kết thúc VISIT   

   ] --- Kết thúc PATIENT   

   { --- Bắt đầu ORDER_OBSERVATION   

      [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

      ORC Chỉ định chung  4 

      [{PRT}] Sự tham gia (của quan sát)  7 

        [ --- Bắt đầu ORDER DOCUMENT   

         OBX Tài liệu chứa quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia  7 

         TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

        ] --- Kết thúc ORDER DOCUMENT   

      ] --- Kết thúc COMMON ORDER   

      OBR Chỉ định quan sát  7 

      {[NTE]} Ghi chú và lưu ý  2 

      [{PRT}] Sự tham gia (của quan sát)  7 

      [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

      }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

      [CTD] Thông tin liên hệ  11 

      [{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Quan sát liên quan đến OBR  7 

        [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

        {[NTE]} Ghi chú và lưu ý  2 

      }] --- Kết thúc OBSERVATION   

      [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

      {[CTI]} Định danh thử nghiệm lâm sàng  7 

      [{ --- Bắt đầu SPECIMEN   

        SPM Mẫu xét nghiệm   

        [{ --- Bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

          OBX Quan sát (của ID bệnh nhân)  7 

          [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

        }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

      }] --- Kết thúc SPECIMEN   

   }    --- Kết thúc ORDER_OBSERVATION   

}    --- Kết thúc PATIENT_RESULT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[DSC] Con trỏ tiếp tục   2 

 

ACK^R01^ACK : Bản tin báo nhận quan sát 

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 

Lưu ý:  phân đoạn ORC được phép sử dụng trong bản tin này nhưng không bắt buộc. Tất 

cả thông tin trong phân đoạn ORC hoặc OBR đều phải được chứa trong OBR khi báo 

cáo. Cũng cần lưu ý rằng các bản tin ORU (và QRY) cung cấp các báo cáo về nhiều bệnh 

nhân.  

Nhiều tiêu đề báo cáo (OBR) có thể được gửi đi trong từng phân đoạn bệnh nhân, 

với nhiều phân đoạn quan sát riêng biệt (OBX) liên quan đến các yêu cầu chỉ định/quan 

sát đối với mỗi OBR. Phân đoạn OBX liên quan đến mẫu xét nghiệm được đặt ngay sau 

các phân đoạn SPM. Phân đoạn lưu ý/nhận xét (NTE) có thể được chèn vào các vị trí 

khác nhau trong bản tin và được áp dụng với các thực thể đứng ngay trước nó. Ví dụ: 

phân đoạn lưu ý được áp dụng cho bệnh nhân nếu nó được đặt sau phân đoạn PID, áp 

dụng cho yêu cầu quan sát nếu nó được đặt sau phân đoạn OBR, và áp dụng cho các kết 

quả riêng biệt nếu nó được đặt ngay sau phân đoạn OBX. 

7.3.2 OUL – Bản tin quan sát xét nghiệm tự động (sự kiện R21)  

Chú ý: Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.5 và đã được thu 

hồi trong phiên bản 2.7 

7.3.3 QRY/ORF - Truy vấn kết quả quan sát (Sự kiện R02, R04) 

Chú ý: Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.5 và đã được thu 

hồi trong phiên bản 2.7 
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7.3.4 ORU – Bản tin quan sát tại điểm chăm sóc tự động không kèm theo chỉ định 

sẵn có – Nơi ra chỉ định (Sự kiện R30) 

Sự kiện kích hoạt này chỉ thị cho hệ thống nhận tạo ra một chỉ định mới đối với 

các quan sát được đề cập đến trong bản tin. 

Một ví dụ về trường hợp sử dụng sự kiện này là khi bác sĩ yêu cầu y tá (bằng lời 

nói) thực hiện một xét nghiệm. Dưới góc độ quản lý thông tin, y tá sẽ phải nhập một chỉ 

định vào hệ thống thông tin phòng xét nghiệm hoặc hệ thống quản lý chỉ định trước khi 

thực hiện các xét nghiệm. Tuy nhiên, thông thường các y tá sẽ không có thời gian nhập 

thông tin trong các trường hợp này. Trên thực tế, yêu cầu đặt ra là quy trình đo lường tại 

điểm chăm sóc (POC) được thực hiện tự động và người dùng chỉ cần thực hiện đo lường 

trên các thiết bị POC, còn các tiến trình xử lý khác tạo ra một chỉ định và gắn nó vào một 

quan sát sẽ được xử lý tự động (bằng thiết bị). 

Để cho phép chuyển các thông tin cụ thể liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ phụ 

trách, bác sĩ ra chỉ định, vị trí bệnh nhân, vv, cần phải sử dụng phân đoạn PV1 và PD1 

trong các loại bản tin ORU. Một ví dụ về trường hợp sử dụng của sự kiện kích hoạt này là 

khi một bác sĩ tại một địa điểm xa không chia sẻ chỉ mục danh sách bệnh nhân chỉ thị cho 

y tá thực hiện một xét nghiệm. Xét nghiệm này sẽ được thực hiện mà không cần nhập 

trước chỉ định vào LIS. Sau khi thực hiện, kết quả cùng với thông tin bệnh nhân được 

truyền tới LIS. Trong một số trường hợp, LIS có thể bổ sung thêm các đoạn văn bản diễn 

giải lâm sàng và báo cáo lại cho hệ thống đưa ra chỉ định và/hoặc các hệ thống khác. Để 

việc này có thể thực hiện được bắt buộc phải có thông tin về người yêu cầu/ra chỉ định, vị 

trí, vv. 

Để hệ thống gửi có thể kết nối các kết quả với chỉ định tương ứng của nó, hệ thống 

tiếp nhận sẽ trả lại mã số chỉ định (do nơi ra chỉ định thiết lập) trong phân đoạn ORC của 

bản tin ORA^R33. Nếu hệ thống tiếp nhận không thể thực hiện một chỉ định, nó phải trả 

về một mô tả lỗi ở cấp độ ứng dụng trong trường dữ liệu bản tin văn bản MSA, bản tin 

xác nhận ứng dụng. 

Hệ thống gửi phải trả lại một xác nhận ở mức độ thực hiện để phản hồi cho bản tin 

ORA^R33 

 

ORU^R30^ORU_R30: Bản tin quan sát:  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

[{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

[{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

OBX Quan sát (cho ID bệnh nhân)  7 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

}] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

[ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

] --- Kết thúc VISIT   

ORC Thông tin chỉ định chung  4 

[{PRT}] Sự tham gia (của chỉ định chung)  7 

OBR Yêu cầu quan sát  7 

{[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho yêu cầu / kết quả   2 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

    [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

      TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

    }] --- Kết thúc chỉ định   

{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

  OBX 
Các kết quả quan sát, mỗi kết quả cho một giá trị được 

báo cáo  
 7 

  [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

  {[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho từng kết quả đơn lẻ  2 

}    --- Kết thúc OBSERVATION   

 

ACK^R30^ACK : Bản tin báo nhận quan sát 

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 
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MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

7.3.5 ORU – Bản tin quan sát tại điểm chăm sóc tự động mới – Tìm kiếm một chỉ 

định (Sự kiện R31) 

Sự kiện kích hoạt này chỉ thị cho hệ thống tiếp nhận tìm kiếm một chỉ định sẵn có 

cho các quan sát được đề cập đến trong bản tin. 

Trong trường hợp này, hệ thống gửi không biết một chỉ định đã được thay thế. 

Giao dịch này chỉ thị cho hệ thống tiếp nhận tìm kiếm một chỉ định sẵn có cho các kết 

quả liên quan. Nếu hệ thống tiếp nhận tìm thấy một chỉ định sẵn có, nó sẽ trả về mã ID 

chỉ định do bên gửi ấn định trong phân đoạn ORC của một bản tin OML^O21. Thông tin 

này cho phép bộ phận xét duyệt các quan sát kết nối các kết quả với chỉ định tương ứng 

của nó. 

Các quy tắc nghiệp vụ của tổ chức sẽ xác định hệ thống tiếp nhận cần thực hiện 

việc gì trong trường hợp nó không tìm thấy một chỉ định phù hợp. Các khả năng có thể 

bao gồm tự động tạo ra một chỉ định (như trong sự kiện kích hoạt R30), hoặc trả lại một 

mô tả lỗi ở mức độ ứng dụng trong trường dữ liệu MSA xác nhận bản tin ứng dụng của 

bản tin văn bản. 

Nếu các thông tin cụ thể liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ phụ trách, bác sĩ chỉ định, 

vị trí bệnh nhân…, cần được chấp nhận thì cần phải sử dụng phân đoạn PV1 và PD1 

trong các loại bản tin ORU (xem thêm mô tả trong bản tin ORU^R30) 

ORU^R31^ORU_R30: Bản tin quan sát 

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 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Đặc tính nhân khẩu học bổ sung  3 

[{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

[{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

[{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

OBX Quan sát (cho mã định danh bệnh nhân)  7 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

}] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

[ --- Bắt đầu VISIT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

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

[{PRT}] Sự tham gia (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

] --- Kết thúc VISIT   

ORC Thông tin chỉ định chung  4 

[{PRT}] Sự tham gia (của yêu cầu chung)  7 

OBR Yêu cầu quan sát  7 

{[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho chỉ định / kết quả   2 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

[{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

}] --- Kết thúc TIMING_QTY   

{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

OBX 
Các kết quả quan sát, mỗi kết quả cho một giá trị 

được báo cáo  
 7 

[{PRT}] Sự tham gia (cho các kết quả quan sát)  7 

{[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho từng kết quả đơn lẻ  2 

} --- Kết thúc OBSERVATION   

 

ACK^R31^ACK: Bản tin báo nhận 

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 

7.3.6 ORU – Quan sát tại điểm chăm sóc trước khi chỉ định tự động (Sự kiện R32)  

Sự kiện kích hoạt này chỉ thị cho bên nhận tìm kết quả tương ứng với thông tin chỉ 

định được đề cập đến trong bản tin. 

Trên quan điểm xét nghiệm lâm sàng truyền thống, trường hợp sử dụng sự kiện 

kích hoạt này thường ít hơn. Tuy nhiên, trong môi trường POC sẽ là không phổ biến nếu 

một chỉ định được tạo ra trước khi tiến hành xét nghiệm (mặc dù đôi khi tình huống này 

vẫn xảy ra). Nếu các thông tin cụ thể liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ phụ trách, bác sĩ chỉ 
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định, vị trí bệnh nhân… cần được chấp nhận thì cần phải sử dụng phân đoạn PV1 và PD1 

trong các loại bản tin ORU (xem thêm mô tả trong bản tin ORU^R30). 

Nếu hệ thống tiếp nhận chấp nhận cả hai chỉ định và kết quả, nó sẽ trả lại một bản 

tin xác nhận báo nhận ứng dụng ORA^R33 với mã xác nhận là AA. Một chú thích có thể 

được gửi kèm trong trường dữ liệu MSA bản tin xác nhận ứng dụng của bản tin văn bản. 

Nếu hệ thống tiếp nhận không thể chấp nhận cả hai chỉ định và kết quả, sẽ không 

có chỉ định hoặc kết quả nào được sử dụng và một bản tin xác nhận ứng dụng ACK^33 

phải được trả lại bên gửi với thông báo lỗi được xác định trong trường dữ liệu bản tin văn 

bản MSA. 

Hệ thống gửi phải trả lại một bản tin xác nhận ở mức độ thực hiện để phản hồi cho 

bản tin ORA^R33. 

ORU^R32^ORU_R30: Bản tin quan sát 

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 

PID Mã định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

[{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

[{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

OBX Quan sát (cho ID bệnh nhân)  7 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

}] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

[ --- Bắt đầu VISIT   

  PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

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

sung 
  

  [{PRT}] Sự tham gia (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

] --- Kết thúc VISIT   

ORC Thông tin chỉ định cầu chung  4 

[{PRT}] Sự tham gia (của chỉ định chung)  7 

OBR Yêu cầu quan sát  7 

{[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho chỉ định / kết quả   2 

[{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

  [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

     TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

  }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

  OBX 
Các kết quả quan sát, mỗi kết quả cho một giá trị 

được báo cáo  
 7 

  [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

  {[NTE]} Ghi chú hoặc lưu ý cho từng kết quả đơn lẻ  2 

}    --- Kết thúc OBSERVATION   

ACK^R32^ACK: Bản tin xác nhận báo nhận 

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 

7.3.7 ORA – Xác nhận báo cáo quan sát (Sự kiện R33)  

Bản tin này cho phép gửi một bản tin phản hồi cho bản tin ORU^R30 để cung cấp 

xác nhận báo nhận ở mức độ ứng dụng (trong đó có thể chứa mã số chỉ định – do bên ra 

chỉ định tạo ra) 

ORA^R33^ORA_R33 : Xác nhận báo cáo quan sát 

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 

[ORC] Thông tin chỉ định chung  4 
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7.3.8 OUL – Bản tin quan sát liên quan đến mẫu xét nghiệm tự động (Sự kiện R22)  

Bản tin này được thiết kế để chứa xét nghiệm liên quan đến mẫu xét nghiệm. Nó 

nên được áp dụng với các xét nghiệm ít dùng vật chứa mẫu xét nghiệm và các hệ thống 

xét nghiệm tự động yêu cầu vật chứa mẫu xét nghiệm. 

Nói chung cấu trúc này cho phép truyền tải nhiều kết quả liên quan đến một mẫu 

xét nghiệm từ một bệnh nhân trong đó mẫu này được chứa trong không, một, hoặc nhiều 

vật chứa mẫu xét nghiệm. 

Ngoài các kết quả bệnh nhân cũng cho phép trao đổi các loại thông tin sau đây: 

 Kết quả phân tích các mẫu không liên quan đến bệnh nhân (ví dụ môi trường) – 

phân đoạn liên quan bệnh nhân (chẳng hạn như PID, PD1, PV1, PV2) là tùy 

chọn (không bắt buộc). 

 Kết quả phân tích cho một vật/thùng/lọ chứa mẫu vật xét nghiệm cụ thể với 

mẫu thử QC và thông tin nhà sản xuất và số lô của mẫu thử này (phân đoạn 

SAC-INV) - tuy nhiên để phục vụ mục đích này “bản tin quan sát liên quan đến 

mẫu xét nghiệm tự động (OUL^R23) được khuyến cáo sử dụng do mối quan hệ 

rõ ràng giữa quan sát và các vật chứa mẫu xét nghiệm. 

 Dữ liệu định danh cơ bản (số lô, nhà sản xuất,…) của các chất phản ứng và các 

chất khác có liên quan đến việc tạo ra các kết quả phân tích (các phân đoạn 

TCD-SID). 

Tham khảo Chương 13 Phòng xét nghiệm tự động để biết thêm các ví dụ về cách 

sử dụng phân đoạn SAC. 

OUL^R22^OUL_R22: Bản tin quan sát 

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 

 [NTE] Ghi chú và lưu ý  2 

 [ --- Bắt đầu PATIENT   

   PID Mã định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

   [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

   [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho mã định danh bệnh nhân)  2 

   [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

   OBX Quan sát (cho ID bệnh nhân)  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

   }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

 [ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh 

nhân) 
 7 

 ] --- Kết thúc VISIT   

 ] --- Kết thúc PATIENT   

 [{NK1}] Thông tin người thân  3 

   { --- Bắt đầu SPECIMEN   

     SPM Thông tin mẫu xét nghiệm   7 

       [{ --- Bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

       OBX Kết quả quan sát (cho mẫu xét nghiệm)  7 

         [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát mẫu xét nghiệm)  7 

       }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

       [{ --- Bắt đầu CONTAINER   

         SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm  13 

         [INV] 
Thông tin hóa chất chi tiết (như id, số lô, nhà 

sản xuất ... của mẫu xét nghiệm QC) 
 13 

       }] --- Kết thúc CONTAINER    

     { --- Bắt đầu ORDER   

       OBR Chỉ định quan sát  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

       [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

       ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho yêu cầu chung)  7 

        [ --- Bắt đầu ORDER DOCUMENT   

         OBX Tài liệu chứa Quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia  7 

         TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

        ] --- Kết thúc ORDER DOCUMENT   

       ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

       [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho chi tiết)  2 

       [{PRT}] Được loại bỏ từ phiên bản 2.8  7 

         [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

           TQ1 Thời gian/số lượng  4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

           [{TQ2}] Thời gian/số lượng theo trình tự   4 

         }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

       [{ --- Bắt đầu RESULT   

         OBX Kết quả quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

         [TCD] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

         {[SID]} 
Định danh hóa chất (như chất phản ứng dùng 

trong xét nghiệm) 
 13 

         [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

       }] --- Kết thúc RESULT   

     [{CTI}] Định danh thử nghiệm lâm sàng  7 

     } --- Kết thúc ORDER   

   } --- Kết thúc SPECIMEN   

[DSC] Con trỏ tiếp tục  2 

7.3.9 OUL – Bản tin quan sát liên quan vật chứa mẫu xét nghiệm tự động (Sự kiện 

R23)  

Bản tin này được thiết kế để chứa xét nghiệm liên quan đến mẫu xét nghiệm. Nó 

nên được áp dụng với các hệ thống như hệ thống xét nghiệm tự động đòi hỏi phải có vật 

chứa mẫu xét nghiệm. 

Nói chung cấu trúc này cho phép truyền tải nhiều kết quả liên quan đến 

một hoặc nhiều vật chứa mẫu xét nghiệm cụ thể với một hoặc nhiều mẫu xét 

nghiệm từ một bệnh nhân. 

Ngoài các kết quả bệnh nhân nó cũng cho phép trao đổi các loại thông tin sau đây: 

 Kết quả phân tích các mẫu không liên quan đến bệnh nhân (ví dụ môi trường) – 

phân đoạn liên quan bệnh nhân (như PID, PD1, PV1, PV2) là tùy chọn. 

 Kết quả phân tích cho một vật/lọ chứa cụ thể với mẫu QC và thông tin nhà sản 

xuất và số lô của mẫu này (phân đoạn SAC-INV). 

 Dữ liệu định danh cơ bản (số lô, nhà sản xuất,…) của các chất phản ứng và các 

chất khác có liên quan đến việc tạo ra các kết quả phân tích (các phân đoạn 

TCD-SID). 

Tham khảo Chương 13 Phòng xét nghiệm tự động để biết thêm các ví dụ về cách 

sử dụng phân đoạn SAC. 
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OUL^R23^OUL_R23: Bản tin quan sát 

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 

 [NTE] Ghi chú và lưu ý  2 

 [ --- Bắt đầu PATIENT   

   PID Định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

   [{PRT}] Sự tham gia (của bệnh nhân)  7 

   [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

   [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho ID bệnh nhân)  2 

   [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

   OBX Quan sát (của ID bệnh nhân)  7 

   [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

   }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

 [ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh 

nhân) 
 7 

 ] --- Kết thúc VISIT   

 ] --- Kết thúc PATIENT   

 [{NK1}] Thông tin người thân  3 

 { --- Bắt đầu SPECIMEN   

   SPM Thông tin mẫu xét nghiệm  7 

    [{ --- Bắt đầu SPECIMEN   

      OBX Quan sát (cho mẫu xét nghiệm)  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát mẫu)  7 

    }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

   { --- Bắt đầu CONTAINER   

     SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm    13 

       [INV] 
Thông tin hóa chất chi tiết (như id, số lô, nhà 

sản xuất ... của mẫu QC) 
 13 

       { --- Bắt đầu ORDER   

         OBR Chỉ định quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

         [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

          ORC Chỉ định chung  4 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho chỉ định chung)  7 

          [ --- Bắt đầu ORDER_DOCUMENT   

            OBX Tài liệu chứa quan sát  7 

            [{PRT}] Sự tham gia  7 

            TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

          ] --- Kết thúc ORDER_DOCUMENT   

         ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

         [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho chi tiết)  2 

         [{PRT}] Được loại bỏ từ phiên bản 2.8  7 

         [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

           TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

         }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

         [{ --- Bắt đầu RESULT   

           OBX Kết quả quan sát  7 

           [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

           [TCD] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

           [{SID}] 
Định danh hóa chất (như chất phản ứng dùng 

trong xét nghiệm) 
 13 

           [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

         }] --- Kết thúc RESULT   

     [{CTI}] Định danh thử nghiệm lâm sàng  7 

     } --- Kết thúc ORDER   

   } --- Kết thúc CONTAINER    

 } --- Kết thúc SPECIMEN   

[DSC] Con trỏ tiếp tục  2 

7.3.10 OUL – Bản tin quan sát liên quan đến chỉ định tự động (Sự kiện R24)  

Bản tin này được thiết kế để chứa xét nghiệm liên quan đến nhiều mẫu xét 

nghiệm. Nó nên được áp dụng với các hệ thống như hệ thống xét nghiệm tự động đòi hỏi 

phải có vật chứa mẫu xét nghiệm. 

Nói chung cấu trúc này cho phép truyền tải nhiều kết quả, trong đó mỗi kết quả 

liên quan đến không, một hoặc nhiều vật chứa mẫu xét nghiệm cụ thể với một hoặc 

nhiều mẫu xét nghiệm được lấy từ một bệnh nhân. (Ví dụ: Kết quả xét nghiệm thanh 

lọc Creatinine với thông tin chi tiết về các mẫu nước tiểu, huyết thanh và vật chứa mẫu 

xét nghiệm) 
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Ngoài các kết quả bệnh nhân nó cũng cho phép trao đổi các loại thông tin sau đây: 

 Kết quả phân tích các mẫu không liên quan đến bệnh nhân (ví dụ môi trường) – 

phân đoạn liên quan bệnh nhân (như PID, PD1, PV1, PV2) là tùy chọn. 

 Kết quả phân tích cho một vật/lọ chứa cụ thể với mẫu QC và thông tin nhà sản 

xuất, số lô của mẫu này (phân đoạn SAC-INV). 

 Dữ liệu định danh cơ bản (số lô, nhà sản xuất,…) của các chất phản ứng và các 

chất khác có liên quan đến việc tạo ra các kết quả phân tích (các phân đoạn 

TCD-SID). 

Tham khảo Chương 13 Phòng xét nghiệm tự động để biết thêm các ví dụ về cách 

sử dụng phân đoạn SAC 

OUL^R24^OUL_R24: Bản tin quan sát 

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 

 [NTE] Ghi chú và lưu ý  2 

 [ --- Bắt đầu PATIENT   

   PID Định danh bệnh nhân  3 

   [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

   [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

   [{NTE}] 
Ghi chú và lưu ý (cho mã định danh bệnh 

nhân) 
 2 

   [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

   OBX Quan sát (cho ID bệnh nhân)  7 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

   }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

 [ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh 

nhân) 
 7 

 ] --- Kết thúc VISIT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

 ] --- Kết thúc PATIENT   

 [{NK1}] Thông tin người thân   3 

 { --- Bắt đầu ORDER   

   OBR ChỈ định quan sát  7 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

   [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC Chỉ định chung  4 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho chỉ định chung)  7 

   [ --- Bắt đầu ORDER DOCUMENT   

    OBX Tài liệu chứa quan sát  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

    TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

    ] --- Kết thúc ORDER DOCUMENT   

   ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

   [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho chi tiết)  2 

   [{PRT}] Được loại bỏ từ phiên bản 2.8  7 

   [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

     TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

   }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

   [{ --- Bắt đầu SPECIMEN   

     SPM Thông tin mẫu xét nghiệm   7 

       [{ --- Bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

         OBX Quan sát (cho mẫu xét nghiệm)  7 

         [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

       }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

     [{ --- Bắt đầu CONTAINER   

       SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm  13 

         [INV] 
Thông tin hóa chất chi tiết (như id, số lô, nhà 

sản xuất ... của mẫu QC ) 
 13 

     }] --- Kết thúc CONTAINER    

   }] --- Kết thúc SPECIMEN   

   [{ --- Bắt đầu RESULT   

     OBX Kết quả quan sát  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

     [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

     [TCD] Chi tiết mã xét nghiệm  13 

     {[SID]} 
Định danh hóa chất (như chất phản ứng dùng 

trong xét nghiệm) 
 13 

     [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

   }] --- Kết thúc RESULT   

   [{CTI}] Định danh thử nghiệm lâm sàng  7 

 } --- Kết thúc ORDER   

[DSC] Con trỏ tiếp tục  2 

7.3.11 OPU – Bản tin quan sát phòng xét nghiệm dựa trên quần thể / cơ sở chăn 

nuôi tự động (Sự kiện R25) 

Bản tin này cho phép giám sát dựa trên quần thể hoặc cơ sở chăn nuôi báo cáo cho 

kho lưu trữ trung tâm nơi mà việc thăm khám / nhập viện có thể liên quan đến nhiều bệnh 

nhân, nhiều mẫu bệnh phẩm, các mẫu không liên quan đến bệnh nhân và các chỉ định cho 

mỗi mẫu xét nghiệm. 

Cấu trúc bản tin này đại diện cho cách xảy ra của phần lớn các yêu cầu gửi đến 

phòng xét nghiệm thú y. Một hệ thống phân cấp nhiều tầng sẽ cho phép các cá thể riêng 

lẻ (ví dụ, một bác sĩ thú y hoặc một chủ sở hữu của một cơ sở sản xuất) gửi một hoặc 

nhiều mẫu vật từ một hoặc nhiều động vật hay thực thể phi sinh vật như các mẫu môi 

trường hoặc thức ăn. Các nhóm mẫu từ nhiều loài động vật được gửi đến thường được 

nhắc đến như là một “lần nhập viện”, tương tự như một lần thăm khám trong phạm vi 

phòng xét nghiệm thú y. Đây là những gì được sử dụng cho các cấu trúc khác thường với 

phân đoạn PV1 đứng trước một nhóm CHI TIẾT THAM GIA có khả năng lặp lại. 

Do một mẫu xét nghiệm có thể không liên quan đến bệnh nhân nên nhóm BỆNH 

NHÂN là tùy chọn. Điều này cho phép cả hai loại mẫu liên quan và không liên quan đến 

bệnh nhân đều có thể được gửi trong cùng một lần thăm viếng (một lần thăm khám). Mỗi 

mẫu vật có thể có một hoặc nhiều yêu cầu được chỉ định trong đó mỗi yêu cầu có thể có 

một hoặc nhiều kết quả riêng biệt. 

Phân đoạn OBX ở mức độ lần viếng thăm cho biết lý do gửi đi. Các phân đoạn 

PRT có khả năng lặp lại ở mức độ lần ghé thăm cho biết người hoặc tổ chức gửi yêu cầu / 

các bên liên quan khác / địa điểm liên quan đến lần ghé thăm / lần thăm khám. 
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Phân đoạn NK1 cho biết thông tin về chủ sở hữu và / hoặc bên có trách nhiệm đối 

với bệnh nhân và / hoặc mẫu xét nghiệm. 

OPU^R25^OPU_R25: Bản tin quan sát 

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 

 [NTE] Ghi chú và lưu ý  2 

 PV1 Lần ghé thăm của bệnh nhân  3 

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

sung 
 3 

   [{PRT}] Sự tham gia (của lần ghé thăm của bệnh nhân)  7 

   [{ --- Bắt đầu PATIENT_VISIT_OBSERVATION   

   OBX Quan sát theo lần viếng thăm  7 

   [{NTE}] 
Ghi chú và lưu ý về lần thăm khám của bệnh 

nhân 
 3 

   [{PRT}] Sự tham gia  7 

   }] --- Kết thúc PATIENT_VISIT_OBSERVATION   

 { --- Bắt đầu ACCESSION_DETAIL   

  {NK1} Thông tin người thân  3 

   [ --- Bắt đầu PATIENT   

    PID Bệnh nhân  3 

    [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  7 

    [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

    [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

      [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

         OBX Quan sát bệnh nhân  7 

         [{PRT}] Sự tham gia (của quan sát bệnh nhân)  7 

         [{NTE}] Ghi chú và lưu ý về quan sát bệnh nhân  2 

      }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

    ] --- Kết thúc PATIENT   

    { --- Bắt đầu SPECIMEN   

      SPM Mẫu xét nghiệm  7 

       [{ --- Bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

         OBX Quan sát mẫu xét nghiệm   7 

         [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

         [{NTE}] Ghi chú và lưu ý về quan sát mẫu  2 

       }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

       [{ --- Bắt đầu CONTAINER   

        SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm  13 

         [INV] 
Thông tin hóa chất chi tiết (như ID, số lô, nhà 

sản xuất, ... của mẫu QC) 
 13 

       }] --- Kết thúc CONTAINER    

     { --- Bắt đầu ORDER   

       OBR Chỉ định quan sát  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

       [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

       ORC Chỉ định chung  4 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho chỉ định chung)  7 

       ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

       [{NTE}] Ghi chú và lưu ý (cho chi tiết)  2 

       [{PRT}] Được loại bỏ từ phiên bản 2.8  7 

         [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

           TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

         }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

       { --- Bắt đầu RESULT   

         OBX Kết quả quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia   7 

         [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

       } --- Kết thúc RESULT   

     } --- Kết thúc ORDER   

   } --- Kết thúc SPECIMEN   

 } --- Kết thúc ACCESSION_DETAIL   

 

7.3.12 ORU – Bản tin quan sát Cảnh báo tự động (Sự kiện R40) 

Sự kiện kích hoạt R40 được sử dụng cho các báo cáo quan sát bao gồm một điều 

kiện cảnh báo, nghĩa là một số can thiệp kịp thời của con người hay ứng dụng trong chăm 

sóc bệnh nhân có thể được chỉ định bởi các kết quả được phát hiện. Bản tin ORA^R41 là 

bản tin phản hồi ở mức độ ứng dụng cho bản tin ORU^R40. 

Bản tin ORU^R40 nằm ngoài chu kỳ hoàn thành yêu cầu của các bản tin ORU và 

OUL với các sự kiện kích hoạt khác. Nó cũng bổ sung cho những quan sát đáp ứng đầy 
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đủ chỉ định. Như vậy kết quả được gửi đi trong bản tin ORU^R40 không thay thế, chỉnh 

sửa hoặc ghi đè lên các kết quả của các bản tin với các sự kiện kích hoạt khác. 

Bản tin ORU^R40 đại diện cho một cảnh báo đơn nhất và phải được xác nhận toàn 

bộ bởi một bản tin ORA. Các cảnh báo yêu cầu xác nhận riêng phải được gửi trong các 

bản tin riêng biệt. 

Nhóm phân đoạn ORDER_OBSERVATION (QUAN SÁT_CHỈ ĐỊNH) với 

trường dữ liệu OBR-49 mang giá trị A (nguồn cung cấp cảnh báo khi bất thường) sẽ thể 

hiện các quan sát cảnh báo. Một hoặc nhiều phân đoạn OBX trong nhóm phân đoạn này 

thường sẽ có trường dữ liệu OBX-8-Mã thuyết minh mang giá trị LL. HH, hoặc AA. Ít 

nhất một phân đoạn OBR sẽ có trường dữ liệu OBR-49 mang giá trị A. Các nhóm phân 

đoạn ORDER_OBSERVATION (CHỈ ĐỊNH_QUAN SÁT) khác trong bản tin sẽ được 

coi là thông tin hỗ trợ cho quan sát cảnh báo. 

Một báo cáo quan sát cảnh báo có thể chỉ đơn giản là sao chép lại các quan sát 

được gửi đi trong một bản tin quan sát khác, ví dụ như bản tin ORU^R01 (quan sát nguồn 

gốc). Trong trường hợp đó nhóm phân đoạn ORDER_OBSERVATION (QUAN 

SÁT_CHỈ ĐỊNH) sẽ sao chép lại phân đoạn OBR (và ORC nếu có) của quan sát nguồn. 

Một ứng dụng báo cáo quan sát cảnh báo cũng có thể lấy được một quan sát cảnh 

báo mới từ một nhóm các quan sát khác của nhiều yêu cầu và được xử lý bởi một tập quy 

tắc hỗ trợ ra quyết định lâm sàng. Trong trường hợp này nhóm phân đoạn QUAN 

SÁT_CHỈ ĐỊNH với quan sát cảnh báo có thể sử dụng một phân đoạn OBR để thể hiện 

"chỉ định" cho việc hỗ trợ ra quyết định lâm sàng, trường hợp được này xác định duy nhất 

trong OBR-51-ID nhóm quan sát. Quan sát nguồn hỗ trợ có thể được gửi đi trong nhóm 

phân đoạn QUAN SÁT_CHỈ ĐỊNH tiếp theo trong bản tin bằng cách sử dụng thông tin 

OBR ban đầu. 

Nếu ứng dụng báo cáo có thể xác định một nơi nhận ưu tiên cho cảnh báo, nó sẽ 

được gửi trong phân đoạn PRT liên quan đến phân đoạn OBR hoặc OBX (với trường dữ 

liệu PRT-4 mang giá trị RCT "Kết quả sao chép"). Nơi nhận này có thể không giống 

những nơi nhận đã được xác định trong quan sát nguồn. Ứng dụng báo cáo sẽ không biết 

trước nơi nhận được ưu tiên và ứng dụng tiếp nhận cũng không chuyển các cảnh báo đến 

nơi nhận được xác định (nghĩa là nó có thể được chuyển tới bác sĩ trực thay vì nó được 

chuyển tới một nơi nhận đã được xác định trước). 

 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 40 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

ORU^R40^ORU_R01: Bản tin quan sát 

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 

{   --- Bắt đầu PATIENT_RESULT   

  [ --- Bắt đầu PATIENT   

     PID Định danh bệnh nhân  3 

     [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

     [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

     [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

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

     [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

     [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

       OBX Quan sát (của ID bệnh nhân)  7 

       [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

     }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

     [ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

     ] --- Kết thúc VISIT   

   ] --- Kết thúc PATIENT   

   { --- Bắt đầu ORDER_OBSERVATION   

      [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

      ORC ChỈ định chung  4 

      [{PRT}] Sự tham gia (của quan sát)  7 

        [ --- Bắt đầu ORDER DOCUMENT   

         OBX Tài liệu chứa quan sát  7 

         [{PRT}] Sự tham gia  7 

         TXA Tiêu đề tài liệu sao chép  9 

        ] --- Kết thúc ORDER DOCUMENT   

      ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

      OBR Yêu cầu quan sát  7 

      {[NTE]} Ghi chú và lưu ý  2 

      [{PRT}] Sự tham gia (của quan sát)  7 

      [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

         TQ1 Thời gian/số lượng  4 

         [{TQ2}] Thời gian/số lượng thứ tự chỉ định   4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

      [CTD] Thông tin liên hệ  11 

      [{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Quan sát liên quan đến OBR  7 

        [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

        {[NTE]} Ghi chú và lưu ý  2 

      }] --- Kết thúc OBSERVATION   

      [{FT1}] Giao dịch tài chính  6 

      {[CTI]} Định danh thử nghiệm lâm sàng  7 

      [{ --- Bắt đầu SPECIMEN   

        SPM Mẫu xét nghiệm    

        [{ --- Bắt đầu SPECIMEN OBSERVATION   

          OBX Quan sát (của ID bệnh nhân)  7 

          [{PRT}] Sự tham gia (Sự tham gia của quan sát)  7 

        }] --- Kết thúc SPECIMEN OBSERVATION   

      }] --- Kết thúc SPECIMEN   

   }    --- Kết thúc ORDER_OBSERVATION   

}    --- Kết thúc PATIENT_RESULT   

[DSC] Con trỏ tiếp tục   2 

ACK^R01^ACK : Bản tin phản hồi báo nhậnquan sát 

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 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

 

7.3.13 ORA – Xác nhận cảnh báo báo cáo quan sát (Sự kiện R41)  

Bản tin này cho phép xác nhận ở mức độ ứng dụng để phản hồi bản tin quan sát 

cảnh báo ORU^R40. 

Sự kiện kích hoạt R41 được sử dụng để chỉ ra rằng quan sát cảnh báo đã được gửi 

đến và đã được xác nhận bởi một bác sỹ lâm sàng. Nếu có thể xác định được bác sỹ lâm 
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sàng, mã định danh của người này sẽ được gửi đi trong phân đoạn PRT (với trường dữ 

liệu PRT-4 mang giá trị AAP Người cung cấp xác nhận cảnh báo). 

Do các cảnh báo có thể được gửi tới nhiều nơi nhận nên sẽ có nhiều xác nhận được 

gửi trả lại. Các hành động liên quan đến việc xác nhận người sử dụng có thể được quy 

định trong một quy chế hoặc hướng dẫn thực hiện nội bộ, và có thể được chỉ rõ trong 

trường dữ liệu MSH-21-Mã định danh cấu hình bản tin. 

ORA^R41^ORA_R41: Xác nhận cảnh báo báo cáo quan sát 

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 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

[{ PRT }] Sự tham gia (Xác nhận người dùng)  7 

7.4 CÁC PHÂN ĐOẠN PHỔ BIẾN 

Các định nghĩa đầy đủ của những phân đoạn cần thiết cho báo cáo quan sát lâm 

sàng được trình bày trong các chương khác. Phân đoạn định danh bệnh nhân (PID) được 

mô tả trong Chương 3. Phân đoạn NTE được diễn giải trong Chương 2. 

7.4.1 OBR – Phân đoạn yêu cầu quan sát 

Tổng quát (lấy từ ASTM E1238) 

Phân đoạn yêu cầu quan sát (OBR) được sử dụng để truyền thông tin cụ thể về 

một chỉ định nghiên cứu chẩn đoán hoặc quan sát, kiểm tra chức năng hay đánh giá liên 

quan. 

Phân đoạn yêu cầu quan sát định nghĩa các thuộc tính của một yêu cầu cụ thể đối 

với các dịch vụ chẩn đoán (như xét nghiệm, điện tim đồ) hoặc quan sát lâm sàng (như các 

dấu hiệu sống hoặc kiểm tra chức năng). Khi bên yêu cầu đưa ra một tập hợp các quan 

sát, nó luôn luôn bao gồm một phân đoạn chỉ định. Với các xét nghiệm trong phòng xét 

nghiệm, thông tin trong phân đoạn chỉ định thường được áp dụng cho một mẫu xét 

nghiệm đơn lẻ. Tuy nhiên, đây không phải là mối quan hệ một-một giữa mẫu xét nghiệm 

và xét nghiệm được yêu cầu. Các nhóm xét nghiệm khác nhau thông thường cần phân 

đoạn chỉ định riêng của chúng ngay cả khi chúng được thực hiện trên cùng một mẫu xét 

nghiệm. Trong trường hợp này, thông tin về mẫu xét nghiệm phải được lặp lại ở từng 
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phân đoạn sử dụng mẫu xét nghiệm đó. Với các nghiên cứu chẩn đoán khác như chụp X-

quang, một phân đoạn chỉ định đơn lẻ thường được tạo ra cho mỗi nghiên cứu chẩn đoán. 

Mặc dù nhiều nhóm quan sát có thể được chỉ định trong một phân đoạn chỉ định 

đơn lẻ, bên thực hiện chỉ định quan sát sẽ tạo ra một phân đoạn chỉ định riêng biệt cho 

các nhóm được xử lý độc lập, ví dụ như chất điện giải, CBC, dấu hiệu sống. Khi báo cáo 

các quan sát, dịch vụ thực hiện chỉ định sẽ sao chép thông tin chỉ định (mẫu xét nghiệm) 

thích hợp từ phân đoạn chỉ định ban đầu vào từng phân đoạn chỉ định mới để các phân 

đoạn “chỉ định” riêng lẻ này có thể được trả về bên ra chỉ định dưới dạng “tiêu đề” cho 

từng nhóm quan sát riêng biệt. 

Trong trường hợp không thể thực hiện được một nhóm quan sát được chỉ định, ví 

dụ như do tán huyết trên mẫu máu, một phân đoạn chỉ định sẽ được trả lại cho bên ra chỉ 

định với trường dữ liệu OBR-25-tình trạng kết quả mang giá trị X (để cho biết rằng 

nghiên cứu đã không được thực hiện). Trong trường hợp này, không có phân đoạn quan 

sát nào được truyền đi. 

Khi quan sát được thực hiện thành công, bản tin trả lại cho bên ra chỉ định sẽ bao 

gồm phân đoạn chỉ định (OBR) và tiếp theo là phân đoạn quan sát (OBX) đối với mỗi 

quan sát riêng biệt được tạo ra bởi chỉ định (tham khảo Chương 7). Số lượng các phân 

đoạn quan sát này sẽ phụ thuộc vào số lần đo lường riêng biệt được thực hiện trong suốt 

quá trình. 

Phân đoạn OBX có thể được gửi bởi bên yêu cầu với một chỉ định để cung cấp cho 

bên thực hiện chỉ định dữ liệu lâm sàng cần thiết hỗ trợ việc diễn giải kết quả. (Xem 

Chương 7 để biết chi tiết về phân đoạn OBX) 

Bảng thuộc tính HL7 – OBR – Yêu cầu quan sát 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   00237 Thiết lập ID – OBR 

2   EI C   00216 Mã số bên chỉ định  

3   EI C   00217 Mã số bên thực hiện chỉ định 

4   CWE R  9999 00238 Định danh dịch vụ phổ biến 

5    W    Mức độ ưu tiên 

6    W    Ngày / Thời gian yêu cầu 

7   DTM C   00241 Ngày / Thời gian quan sát # 

8   DTM O   00242 Ngày / Thời gian kết thúc quan sát # 

9   CQ O   00243 Khối lượng thu thập * 
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10   XCN B Y  00244 Định danh người thu thập * 

11 1..1  ID O  0065 00245 Mã hoạt động mẫu xét nghiệm * 

12   CWE O  9999 00246 Mã nguy hiểm 

13  300= CWE O Y 0916 00247 Thông tin lâm sàng liên quan 

14    W    
Ngày / Thời gian nhận mẫu xét 

nghiệm * 

15    W    Nguồn gốc mẫu xét nghiệm 

16   XCN B Y  00226 Bên cung cấp ra chỉ định 

17   XTN O Y/2  00250 Số điện thoại gọi lại bên chỉ định 

18  199= ST O   00251 Bên chỉ định 1 

19  199= ST O   00252 Bên chỉ định 2 

20  199= ST O   00253 Bên thực hiện chỉ định 1 + 

21  199= ST O   00254 Bên thực hiện chỉ định 2 + 

22   DTM C   00255 
Báo cáo kết quả /Thay đổi trạng thái – 

Ngày / Thời gian + 

23   MOC O   00256 Chi phí thực hiện + 

24 2..3  ID O  0074 00257 Định danh phần dịch vụ chẩn đoán 

25 1..1  ID C  0123 00258 Trạng thái kết quả + 

26   PRL O   00259 Kết quả ban đầu (cha) + 

27    W Y   Số lượng / thời lượng 

28   XCN B Y  00260 Sao chép kết quả cho 

29   EIP O   00261 Định danh kết quả quan sát gốc 

30 4..4  ID O  0124 00262 Chế độ vận chuyển 

31   CWE O Y 9999 00263 Lý do nghiên cứu 

32   NDL B   00264 Người phiên giải kết quả chính + 

33   NDL B Y  00265 Người phiên giải kết quả hỗ trợ + 

34   NDL B Y  00266 Kỹ thuật viên + 

35   NDL B Y  00267 Người sao chép nội dung + 

36   DTM O   00268 Ngày / Thời gian được xếp lịch + 

37  16= NM O   01028 Số lượng vật chứa mẫu * 

38   CWE O Y 9999 01029 
Hậu cần vận tải của mẫu thu thập 

được * 

39   CWE O Y 9999 01030 Ghi chú của người thu thập mẫu * 

40   CWE O  9999 01031 Trách nhiệm sắp xếp vận chuyển  

41 1..1  ID O  0224 01032 Kế hoạch vận chuyển 

42 1..1  ID O  0225 01033 Yêu cầu có hộ tống 

43   CWE O Y 9999 01034 Ghi chú kế hoạch vận chuyển bệnh 
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44   CNE O  0088 00393 Mã thủ tục 

45   CNE O Y 0340 01316 Mô tả bổ sung làm rõ mã thủ tục 

46   CWE O Y 0411 01474 
Thông tin dịch vụ bổ sung của bên chỉ 

định 

47   CWE O Y 0411 01475 
Thông tin dịch vụ bổ sung của bên 

thực hiện chỉ định 

48   CWE C  0476 01646 
Lý do y tế cần thiết đối với việc thực 

hiện lại thủ tục 

49   CWE O  0507 01647 Xử lý kết quả 

50   CWE B   02286 Định danh dịch vụ phổ biến gốc 

51   EI O   02307 ID nhóm quan sát 

52   EI O   02308 ID nhóm quan sát gốc (cha) 

53   CX O Y  03303 Mã số chỉ định thay thế (bên chỉ định) 

54   EIP O  0119 00222 Chỉ định gốc 

Các hạng mục (trường dữ liệu) có ký hiệu (+) trong phân đoạn này được tạo ra bởi 

bên thực hiện chỉ định, không được tạo ra bởi bên chỉ định. Giá trị của các trường dữ liệu 

này được điền bởi bên thực hiện chỉ định (nếu cần) khi phân đoạn OBR được trả về dưới 

dạng một phần của báo cáo. 

Các trường có ký hiệu (*) chỉ liên quan khi một quan sát kết hợp với một mẫu xét 

nghiệm. Các trường dữ liệu này được điền bởi bên chỉ định nếu bên chỉ định là bên lấy 

mẫu xét nghiệm , hoặc được điền bởi bên thực hiện chỉ định nếu bên thực hiện chỉ định là 

bên lấy mẫu xét nghiệm. 

OBR-7- Ngày / Thời gian quan sát và OBR-8- Ngày / Thời gian kết thúc quan sát 

(đánh dấu bằng ký hiệu #) là thời gian vật lý có liên quan. Trong trường hợp một quan sát 

được thực hiện trên một mẫu xét nghiệm, nó đại diện cho điểm khởi đầu và kết thúc lấy 

mẫu xét nghiệm. Trong trường hợp một quan sát thu được trực tiếp từ một đối tượng (như 

BP, X-quang ngực), nó đại diện cho thời điểm khởi đầu và kết thúc của quan sát. 

7.4.1.1 OBR-1   Thiết lập ID – OBR   (SI)   00237 

Định nghĩa: Với chỉ định đầu tiên được truyền đi, số thứ tự sẽ là 1; với chỉ định 

thứ 2, số thứ tự sẽ là 2, vv. 
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7.4.1.2 OBR-2   Mã số bên chỉ định    (EI)   00216 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa:  Trường dữ liệu này giống với trường dữ liệu ORC-2-Mã số chỉ định 

Trường dữ liệu này là một trường hợp đặc biệt của kiểu dữ liệu Định danh thực thể 

(Chương 2A, phần 2.A.28). Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi định danh xác định 

một chỉ định đơn lẻ (tức là, phân đoạn ORC và phân đoạn chi tiết chỉ định liên quan). Đề 

xuất (nhưng không bắt buộc), trường dữ liệu này có độ dài tối đa 15 ký tự. Nó được chỉ 

định bởi bên chỉ định (ứng dụng đưa ra chỉ định). Việc thực hiện triển khai tuân thủ theo 

HL7 nếu số lượng ký tự cho trường dữ liệu này được tăng lên để hỗ trợ các ứng dụng cần 

số lượng lớn các ký tự hỗ trợ cho mã số chỉ định. Nó xác định một chỉ định duy nhất 

trong số tất cả các chỉ định xuất phát từ một ứng dụng cụ thể đưa ra chỉ định. Các thành 

phần dữ liệu từ thứ hai đến thứ tư chứa ID ứng dụng của ứng dụng đưa ra chỉ định có 

cùng định dạng dữ liệu với kiểu dữ liệu HD (phần 2.A.36, "HD - thiết kế phân cấp (có 

thứ bậc)"). Thành phần dữ liệu thứ hai, namespace ID – ID tên vùng, là giá trị mã do 

người dùng định nghĩa và là duy nhất đại diện cho một ứng dụng. Đề xuất (nhưng không 

bắt buộc) sử dụng nhiều nhất là 6 ký tự. Một tổ chức hoặc nhóm các tổ chức có trao đổi 

với nhau nên thiết lập một danh sách duy nhất bao gồm các ứng dụng có thể là bên chỉ 

định hay bên thực hiện chỉ định và ấn định một ID ứng dụng duy nhất. Các thành phần dữ 

liệu được ngăn cách bằng dấu phân cách thành phần dữ liệu ‘^’. 

Xem trường dữ liệu ORC-2-Mã số chỉ định (tham khảo Chương 4, mục 4.5.1.2) để 

biết khi nào Trường dữ liệu này phải có giá trị. 

Một tổ chức hoặc nhóm các tổ chức có trao đổi với nhau nên thiết lập một danh 

sách duy nhất gồm các ứng dụng có thể là bên chỉ định hay bên thực hiện chỉ định và ấn 

định một ID ứng dụng duy nhất. Danh sách ID ứng dụng trở thành một trong những danh 

sách từ điển tổng thể của tổ chức và được mô tả trong Chương 8. Do các ứng dụng của 

bên thứ ba (không phải bên chỉ định hay bên thực hiện chỉ định) có thể gửi và nhận bản 

tin ORM và ORR, ID ứng dụng đưa ra chỉ định trong trường dữ liệu này có thể không có 

cùng giá trị với ứng dụng gửi và ứng dụng tiếp nhận (như đã được xác định trong phân 

đoạn MSH). 

Các yêu cầu bắt buộc sử dụng trường dữ liệu này được chia thành hai vấn đề 

chính. Dữ liệu trong dữ liệu ORC-2 và OBR-2 về mặt logic đều là ID bên chỉ định. Dữ 

liệu trong ORC-3 và OBR-3 về mặt logic đều là ID bên thực hiện chỉ định. 
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Từ quan điểm đó, mỗi bản tin phải có hoặc là ID bên chỉ định  hoặc là ID bên thực 

hiện chỉ định. Một trường hợp ngoại lệ là mã điều khiển "Gửi mã số" với mục đích yêu 

cầu ID của bên chỉ định. 

Nếu cả hai phân đoạn ORC và OBR đều xuất hiện trong một bản tin, thì chỉ cần 

một trong hai phân đoạn này chứa các giá trị cần thiết. Nếu cả hai phân đoạn đều chứa 

giá trị của trường dữ liệu ORC-2/OBR-2 hoặc ORC-3/OBR-3, thì giá trị trong các trường 

dữ liệu này phải giống nhau. Hệ thống gửi có thể chứa cả mã số bên ra chỉ định và bên 

thực hiện chỉ định trong cả phân đoạn ORC và OBR miễn là dữ liệu trong hai phân đoạn 

này giống nhau. 

Khuyến cáo rằng, hệ thống khởi tạo nên cung cấp một mã số duy nhất khi một chỉ 

định hoặc kết quả tự động mới được truyền đi ngay khi khởi tạo. 

Những quy định này cũng được áp dụng cho một số ít các trường dữ liệu khác có 

mặt trong cả phân đoạn ORC và OBR để phục vụ cho khả năng tương thích về sau (ví dụ 

như số lượng / thời gian, mã số cha, bên cung cấp chỉ định và mã số gọi lại chỉ định). 

7.4.1.3 OBR-3   Mã số bên 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 chứa mã số chỉ định liên quan đến ứng dụng thực 

hiện. Đây là định danh cố định cho một chỉ định và các quan sát liên quan của nó. Đây là 

một trường hợp đặc biệt của kiểu dữ liệu Định danh Thực thể (Chương 2A, phần 2.A.28 

"EI – định danh thực thể"). 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi ký tự xác định một chỉ định đơn lẻ (tức 

là, phân đoạn ORC và phân đoạn chi tiết liên quan). Nó được ấn định bởi ứng dụng thực 

hiện (tiếp nhận) chỉ định. Nó xác định một chỉ định duy nhất trong số tất cả các chỉ định 

từ một ứng dụng thực hiện chỉ định cụ thể (ví dụ như phòng xét nghiệm lâm sàng). Tính 

duy nhất này được duy trì theo thời gian. 

Các thành phần dữ liệu từ thứ hai đến thứ tư chứa ID ứng dụng thực hiện chỉ định 

với định dạng giống như kiểu dữ liệu HD (phần 2.A.36, "HD - thiết kế phân cấp (có thứ 

bậc)"). Thành phần dữ liệu thứ hai là giá trị mã hóa do người dùng định nghĩa và đại diện 

cho một ứng dụng duy nhất. Đề xuất (nhưng không bắt buộc) sử dụng nhiều nhất là 6 ký 

tự. Thành phần dữ liệu thứ hai của mã số bên thực hiện chỉ định luôn luôn xác định bên 

thực hiện chỉ định thật sự.  
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Xem trường dữ liệu ORC-3-mã số bên thực hiện chỉ định để biết khi nào trường 

dữ liệu này phải có giá trị. 

Các yêu cầu bắt buộc sử dụng trường dữ liệu này được chia thành hai vấn đề 

chính. Dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-2 và OBR-2 về mặt logic đều là ID bên chỉ 

định. Dữ liệu trong trường dữ liệu ORC-3 và OBR-3 về mặt logic đều là ID bên thực hiện 

chỉ định. 

Từ quan điểm đó, mỗi bản tin phải có hoặc là ID bên chỉ định hoặc là ID bên thực 

hiện chỉ định. Một trường hợp ngoại lệ là mã điều khiển "Gửi số mã số" với mục đích yêu 

cầu ID của bên chỉ định. 

Nếu cả hai phân đoạn ORC và OBR đều xuất hiện trong một bản tin, thì chỉ cần 

một trong hai phân đoạn này chứa các giá trị cần thiết. Nếu cả hai phân đoạn đều chứa 

ORC-2/OBR-2 hoặc ORC-3/OBR-3, thì giá trị trong các trường dữ liệu này phải giống 

nhau. Hệ thống gửi có thể chứa cả hai mã số định danh bên chỉ định và bên thực hiện chỉ 

định trong cả phân đoạn ORC và OBR miễn là dữ liệu trong hai phân đoạn này là giống 

nhau. 

Khuyến cáo rằng, hệ thống khởi tạo nên cung cấp một mã số duy nhất khi một yêu 

cầu hoặc kết quả tự động mới được truyền đi khi khởi tạo. 

Mã số bên thực hiện chỉ định (OBR-3 hoặc ORC-3) cũng xác định duy nhất một 

chỉ định và các quan sát liên quan của nó. Ví dụ, giả sử rằng một tổ chức thu thập các 

quan sát từ một vài ứng dụng phụ trợ vào một cơ sở dữ liệu chung và cơ sở dữ liệu này 

được truy vấn bởi một ứng dụng khác để lấy các quan sát. Trong trường hợp này, mã số 

bên thực hiện chỉ định và số mã số bên chỉ định được truyền đi từ ứng dụng cơ sở dữ liệu 

chung sẽ là mã số bên thực hiện chỉ định và bên chỉ định ban đầu tương ứng, thay vì là 

mã số mới được ấn định bởi ứng dụng cơ sở dữ liệu chung. 

Tương tự như vậy, nếu một ứng dụng bên thứ ba (không phải bên chỉ định hay bên 

thực hiện chỉ định) được ủy quyền để thay đổi trạng thái của một chỉ định (ví dụ, như hủy 

bỏ chỉ định đó) thì nó phải gửi đến bên thực hiện chỉ định một bản tin ORM có chứa một 

phân đoạn ORC với trường dữ liệu ORC-1-kiểm soát chỉ định mang giá trị "CA" và chứa 

mã số bên chỉ định ban đầu thay vì mã số do nó tự ấn định. 
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7.4.1.4 OBR-4   Định danh dịch vụ phổ biến    (CWE)   00238  

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 cho nhóm/xét nghiệm/quan sát 

đã được yêu cầu. Mã định danh này có thể thuộc một hệ thống mã hóa nội bộ hoặc tuân 

theo các tiêu chuẩn công nghiệp như SNOMED và LOINC. 

7.4.1.5 OBR-5   Mức độ ưu tiên 

Chú ý: trường dữ liệu OBR-5 được giữ lại để tương thích ngược từ phiên bản 

2.4 và các chi tiết sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.7. 

7.4.1.6 OBR-6   Ngày / Thời gian yêu cầu 

Chú ý: trường dữ liệu phần tử OBR-6 được giữ lại để tương thích ngược từ 

phiên bản 2.4 và các chi tiết sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên 

bản 2.7. 

7.4.1.7 OBR-7   Ngày / Thời gian quan sát    (DTM)   00241  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Ngày / Thời gian của quan sát liên quan đến 

lâm sàng. Trong trường hợp các quan sát được lấy trực tiếp từ một đối tượng, nó là ngày 

giờ thực tế thực hiện quan sát. Trong trường hợp một nghiên cứu liên quan đến mẫu xét 

nghiệm, trường dữ liệu này sẽ thể hiện ngày giờ thu thập hay lấy mẫu xét nghiệm. 

(Trường dữ liệu này chỉ chứa kết quả trừ khi bên chỉ định hoặc bên thứ ba loại bỏ các 

mẫu xét nghiệm). Trường dữ liệu này là bắt buộc trong một số điều kiện. Khi phân đoạn 

OBR được truyền dưới dạng một thành phần của một bản tin báo cáo, trường dữ liệu này 

phải được điền giá trị. Nếu nó được gửi đi dưới dạng thành phần của một yêu cầu hoặc 

mẫu xét nghiệm thì trường dữ liệu này phải chứa giá trị bởi vì thời gian mẫu xét nghiệm 

có liên quan đến ngày / thời gian của quan sát về mặt vật lý. 

7.4.1.8 OBR-8   Ngày / Thời gian kết thúc quan sát    (DTM)   00242 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày giờ kết thúc của một nghiên cứu hoặc 

lấy mẫu xét nghiệm theo thời gian. Nếu một quan sát diễn ra trong một khoảng thời gian 

đáng kể, nó sẽ cho biết thời điểm quan sát kết thúc. Với quan sát thực hiện tại một thời 
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điểm nào đó, trường dữ liệu này sẽ có giá trị rỗng. Trường dữ liệu này chỉ chứa kết quả 

trừ khi bên chỉ định hoặc bên thứ ba khác với bên thực hiện chỉ định loại bỏ mẫu xét 

nghiệm. 

7.4.1.9 OBR-9   Khối lượng thu thập    (CQ)   00243  

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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: Đối với các xét nghiệm trong phòng xét nghiệm, lượng thu thập là 

khối lượng (thể tích, dung tích, dung lượng, …) của một mẫu vật. Đơn vị mặc định là 

ML. Cụ thể, các đơn vị đo lường nên được thể hiện bằng các chữ viết tắt đơn vị theo tiêu 

chuẩn ISO (ISO 2955, 1977). Trường dữ liệu này chỉ chứa kết quả trừ khi bên chỉ định 

hoặc bên thứ ba loại bỏ các mẫu xét nghiệm. (Xem Chương 7 Phần 7.4.2.6 để biết nội 

dung đầy đủ về các đơn vị.) 

7.4.1.10 OBR-10   Định danh người thu thập    (XCN)   00244  

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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Bảng nguồn gốc (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 được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.7. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT được mô tả trong Chương 7. 
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Khi một nghiên cứu cần một mẫu vật (xét nghiệm), trường dữ liệu này sẽ định 

danh người, đơn vị, hoặc cơ sở đã thu thập mẫu xét nghiệm đó. Tên hoặc ID hoặc cả hai 

đều có thể xuất hiện. Nếu người/tổ chức được đề cập đến trong trường dữ liệu này cũng 

là người/tổ chức được đề cập đến trong phân đoạn PRT thì chúng phải chứa các thông tin 

giống nhau. Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt thì thông tin trong phân đoạn PRT sẽ được ưu 

tiên sử dụng. 

7.4.1.11 OBR-11   Mã hoạt động mẫu xét nghiệm    (ID)   00245  

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

mẫu xét nghiệm đi cùng hoặc đến trước chỉ định này. Mục đích của trường dữ liệu này là 

để đáp ứng (khi thích hợp) các hoạt động chung được chỉ rõ bởi mã điều khiển chỉ định 

chứa trong phân đoạn ORC đi kèm. Ví dụ, khi một yêu cầu mới (ORC - "NW") được gửi 

đến phòng xét nghiệm, trường dữ liệu này sẽ được sử dụng để thông báo cho phòng xét 

nghiệm biết có phải thu thập mẫu xét nghiệm hay không ("L" hoặc "O"). Tham khảo 

Bảng HL7 0065 - Mã hoạt động mẫu xét nghiệm  trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ. 

7.4.1.12 OBR-12   Mã nguy hiểm    (CWE)   00246  

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 / hoặc đoạn văn bản cho biết bất kỳ 

nguy cơ đã biết hay nghi ngờ đối với bệnh nhân hoặc mẫu xét nghiệm, ví dụ như bệnh 

nhân lao phổi hoặc mẫu máu từ một bệnh nhân viêm gan. Mã hoặc văn bản hoặc cả hai 

đều có thể không xuất hiện. Tuy nhiên, mã này luôn được đặt ở vị trí thành phần dữ liệu 

đầu tiên và đoạn văn bản bất kỳ trong thành phần dữ liệu thứ hai. Như vậy, phần văn bản 

không có mã phải được bắt đầu bằng một dấu ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’. 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 53 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

7.4.1.13 OBR-13   Thông tin lâm sàng liên quan    (CWE)   00247  

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 lâm sàng bổ sung về bệnh nhân 

hoặc mẫu xét nghiệm. Trường dữ liệu này được sử dụng để báo cáo việc hỗ trợ và / hoặc 

nghi ngờ chẩn đoán và các phát hiện lâm sàng cho các yêu cầu để diễn giải các nghiên 

cứu chẩn đoán dưới dạng một mã hoặc một chuỗi văn bản đơn giản. Trường dữ liệu này 

có thể sử dụng tất cả các bộ mã thích hợp bao gồm SNOMED để gửi bản tin thông tin 

lâm sàng liên quan. Nếu cần thêm thông tin như Ngày / Thời gian của quan sát, người 

thực hiện quan sát, phạm vi bất thường… hoặc cần được cung cấp theo định dạng có cấu 

trúc khác như định dạng số có cấu trúc với đơn vị đo lường được mã hóa thì nên sử dụng 

nhóm quan sát / kết quả theo sau phân đoạn OBR. Ví dụ cho trường hợp này là báo cáo 

lượng carbon dioxide (CO2) hít vào đối với lượng khí trong máu (khí huyết), thời điểm 

trong chu kỳ kinh nguyệt đối với các xét nghiệm tế bào trong lớp biểu mô cổ tử cung và 

các điều kiện khác có ảnh hưởng đến việc diễn giải các xét nghiệm. Tham khảo Bảng 

HL7 0916 – Thông tin lâm sàng liên quan trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. 

7.4.1.14 OBR-14   Ngày / Thời gian nhận mẫu xét nghiệm  

Chú ý: trường dữ liệu OBR-14 được giữ lại để tương thích ngược từ phiên bản 

2.5 và các chi tiết sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.7. 

Tham khảo SPM trong chương 7. 

7.4.1.15 OBR-15   Nguồn lấy mẫu 

Chú ý: trường dữ liệu OBR-15 được giữ lại để tương thích ngược từ phiên bản 

2.5 và các chi tiết sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.7. 

Tham khảo SPM trong chương 7. 
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7.4.1.16 OBR-16   Bên cung cấp chỉ định   (XCN)   00226  

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 gốc (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)> 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 55 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

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 được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.7. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định bên cung cấp chỉ định xét nghiệm. Tên hoặc ID hoặc 

cả hai đều có thể xuất hiện. Trường dữ liệu này giống với trường dữ liệu ORC-12-bên 

cung cấp chỉ định. Nếu người được đề cập đến trong trường dữ liệu này cũng là người 

được đề cập đến trong phân đoạn PRT, thì chúng phải chứa các thông tin giống nhau. 

Tuy nhiên, nếu có sự khác biệt, thì thông tin trong phân đoạn PRT sẽ được ưu tiên sử 

dụng 

7.4.1.17 OBR-17   Số điện thoại gọi lại bên chỉ định    (XTN)   00250  

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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Định danh viễn thông 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 để báo cáo tình trạng hoặc kết 

quả bằng cách sử dụng định dạng tiêu chuẩn với phần mở rộng và / hoặc số máy nhắn tin 

khi áp dụng. 

7.4.1.18 OBR-18   Bên chỉ định thứ 1   (ST)   00251 

Định nghĩa: Đây là trường dữ liệu người sử dụng thứ nhất. Văn bản được gửi bởi 

bên chỉ định sẽ được trả lại cùng với các kết quả. 

7.4.1.19 OBR-19   Bên chỉ định thứ 2   (ST)   00252 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này tương tự với trường dữ liệu bên chỉ định thứ 1. 

7.4.1.20 OBR-20   Bên thực hiện chỉ định thứ 1   (ST)   00253  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để định nghĩa bất kỳ mục 

đích sử dụng nào của bên thực hiện chỉ định (dịch vụ chẩn đoán). 

7.4.1.21 OBR-21   Bên thực hiện chỉ định thứ 2   (ST)   00254  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này tương tự như trường dữ liệu OBR-20 

7.4.1.22 OBR-22   Báo cáo kết quả / thay đổi trạng thái - Ngày / Thời gian    (DTM)   

00255  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định Ngày / Thời gian các kết quả được báo 

cáo hoặc các trạng thái bị thay đổi. Trường dữ liệu có điều kiện này là bắt buộc nếu 

trường dữ liệu OBR-25 có giá trị. Trường dữ liệu này được sử dụng để cho biết ngày và 

thời gian kết quả tạo ra cấu thành một báo cáo và được gửi đi, hoặc một trạng thái (như 

được định nghĩa trong trường dữ liệu ORC-5 trạng thái chỉ định) được nhập vào hoặc 

thay đổi. (Trường dữ liệu này chỉ được sử dụng để chứa kết quả.) Khi các ứng dụng khác 

(chẳng hạn các ứng dụng văn phòng hay các ứng dụng cơ sở dữ liệu lâm sàng) truy vấn 

ứng dụng phòng xét nghiệm để lấy các kết quả chưa được gửi, thông tin trong trường dữ 

liệu này có thể được sử dụng để kiểm soát tiến trình xử lý các liên kết truyền thông. 

Thông thường, các dịch vụ chỉ định sẽ chỉ muốn nhận những kết quả có Ngày / Thời gian 

báo cáo lớn hơn Ngày / Thời gian của các kết quả mới nhất mà ứng dụng thực hiện truy 

vấn nhận được. 

7.4.1.23 OBR-23   Chi phí thực hiện    (MOC)   00256  

Các thành phần dữ liệu:  <Monetary Amount (MO)> ^ <Charge Code (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con đối với lượng tiền (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Mã chi phí (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 chi phí thực thể chỉ định phải trả cho các 

nghiên cứu được thực hiện khi áp dụng. Thành phần dữ liệu đầu tiên là số tiền (tính bằng 

đô-la) được biết đến bởi bên thực hiện chỉ định. Thành phần dữ liệu thứ hai là mã chi phí 

được biết đến bởi bên thực hiện chỉ định (chỉ chứa kết quả). 

7.4.1.24 OBR-24   ID phần dịch vụ chẩn đoán    (ID)   00257  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết phần của dịch vụ chẩn đoán trong trường 

hợp quan sát đã được thực hiện. Nếu nghiên cứu được thực hiện bởi một dịch vụ bên 

ngoài, việc xác định dịch vụ cần được ghi lại ở đây. Tham khảo Bảng HL7 0074 – ID 

phần dịch vụ chẩn đoán trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

7.4.1.25 OBR-25   Trạng thái kết quả    (ID)   00258  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trạng thái của các kết quả tương ứng với chỉ 

định này. Trường dữ liệu có điều kiện này là bắt buộc nếu bản tin báo cáo có chứa phân 

đoạn OBR. Nó không bắt buộc phải là một phần của chỉ định ban đầu. 

Có hai phương pháp gửi thông tin trạng thái. Nếu đây là trạng thái của toàn bộ chỉ 

định thì sử dụng trường dữ liệu ORC-15-Ngày / Thời gian chỉ định có hiệu lực và ORC-

5-trạng thái chỉ định. Nếu đây là tình trạng liên quan đến một phân đoạn chi tiết của chỉ 

định, thì sử dụng trường dữ liệu OBR-25-trạng thái kết quả và OBR-22-báo cáo kết quả / 

thay đổi trạng thái - Ngày / Thời gian. Nếu cả hai đều xuất hiện, thì các giá trị của phân 

đoạn OBR ghi đè lên các giá trị ORC. 

Trường dữ liệu này thường được sử dụng để phản hồi cho một truy vấn trạng thái 

chỉ định trong trường hợp mức độ chi tiết được yêu cầu không bao gồm các phân đoạn 

OBX. Khi cần biết trạng thái của mỗi kết quả riêng biệt, có thể sử dụng trường dữ liệu 

OBX-11-trạng thái kết quả quan sát. Tham khảo Bảng HL7 0123 – Trạng thái kết quả 

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

7.4.1.26 OBR-26   Kết quả gốc   (PRL)   00259  

Các thành phần dữ liệu:  <Parent Observation Identifier (CWE)> ^ <Parent Observation Sub-identifier 

(ST)> ^ <Parent Observation Value Descriptor (TX)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Định danh quan sát cha (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 phép sử dụng các kiểu kết nối khác (ví dụ, 

độc tính học). Những thông tin quan trọng này cùng với các thông tin trong trường dữ 

liệu OBR-29-Nguồn gốc hoặc OBR-57-ID kết quả gốc sẽ xác định duy nhất một phân 

đoạn OBX của kết quả gốc liên quan đến chỉ định này. Giá trị của phân đoạn OBX này 

trong kết quả gốc là mẫu cơ quan sinh học hoặc hóa học liên quan đến những báo cáo của 

nhóm xét nghiệm này. Ví dụ, nếu nhóm hiện tại là sự mẫn cảm với kháng sinh, phân đoạn 

OBX định danh kết quả gốc sẽ chứa kết quả xác định cơ quan sinh vật đã được xét 

nghiệm sự mẫn cảm. Liên kết gián tiếp này được ưa thích bởi vì tên của cơ quan sinh học 

trong kết quả gốc có thể phải trải qua một vài giá trị sơ bộ trước khi được xác định giá trị 

lần cuối. 

Thành phần dữ liệu thứ ba có thể được sử dụng để ghi lại tên của các cơ quan vi 

sinh vật được xác định trực tiếp trong kết quả gốc. Cơ quan sinh vật trong trường hợp này 

cần được xác định chính xác như khi nó ở trong môi trường nuôi cấy gốc. 

Chúng tôi nhấn mạnh rằng trường dữ liệu này không lấy toàn bộ trường dữ liệu kết 

quả từ gốc. Nó chỉ có nghĩa là tên dưới dạng văn bản của cơ quan sinh vật hoặc hóa học 

đã được xác định. Trường dữ liệu này chỉ được đưa vào để cung cấp một phương pháp 

cho việc liên kết kết quả gốc với những hệ thống không thể tạo ra các ID và ID con Quan 

sát rõ ràng. 

Trường dữ liệu này chỉ xuất hiện khi kết quả gốc được xác định bởi trường dữ liệu 

OBR-29-Nguồn gốc hoặc OBR-57-ID kết quả gốc và kết quả gốc sinh ra các chỉ định 

hoặc kết quả con cho từng kết quả. (Xem Chương 7 để biết thêm chi tiết về mối liên kết 

này) 

Chế độ truyền thông tin thứ hai là sử dụng một phân đoạn kết quả quan sát tiêu 

chuẩn (OBX). Nếu có nhiều hơn một cơ quan sinh vật, thì trường dữ liệu OBX-4-ID  

quan sát con sẽ được sử dụng để phân biệt chúng. Trong trường hợp này, phân đoạn OBX 

đầu tiên với ID phụ là N sẽ chứa một giá trị xác định cơ quan vi sinh vật thứ N, và mỗi 
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OBX bổ sung với ID phụ N sẽ chứa các giá trị nhạy cảm đối với một thử nghiệm kháng 

sinh nhất định trên cơ quan sinh vật này. 

7.4.1.27 OBR-27  Số lượng / thời lượng 

Chú ý: trường dữ liệu  OBR-27 được giữ lại để tương thích ngược từ phiên bản 

2.5 và các chi tiết sau đó đã được thu hồi và loại bỏ khỏi tiêu chuẩn từ phiên bản 2.7.  

7.4.1.28 OBR-28   Sao chép kết quả cho   (XCN)   00260  

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 gốc (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)> 
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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 được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.7. Hiện giờ, năng lực bổ sung đã sẵn sàng trong phân đoạn PRT theo sau OBR sử 

dụng "RCT" (Sao chép kết quả cho) với các giá trị trong trường dữ liệu PRT-4 (sự tham 

gia) lấy từ Bảng HL7 912 – Sự tham gia trong Chương 2C, các bảng mã, và tham chiếu 

đến thông tin người tham gia thích hợp sử dụng các trường dữ liệu PRT khác. Phân đoạn 

PRT được mô tả chi tiết hơn trong Chương 7 Mục 7.3.4 "PRT - Phân đoạn thông tin tham 

gia ". 

Trường dữ liệu này xác định những người sẽ nhận bản sao của các kết quả. Theo 

quy ước nội bộ, có thể bỏ hoặc là mã số định danh hoặc là tên. 

7.4.1.29 OBR-29   Định danh kết quả quan sát gốc   (EIP)   00261  

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh xác định bên chỉ định (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh xác định bên thực hiện chỉ định (EI):  <Entity Identifier 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên kết kết quả con với kết quả gốc (cha) khi tồn 

tại một mối quan hệ kết quả cha-con như vậy. Trường dữ liệu này xác định mã số chỉ 

định duy nhất của kết quả gốc (cha); không cần thêm bất kỳ thông tin nào khác để liên 

kết kết quả con với kết quả gốc (cha). 
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7.4.1.30 OBR-30   Chế độ vận chuyển    (ID)   00262  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định phương thức vận chuyển bệnh nhân nếu 

có. Tham khảo Bảng HL7 0124 – Chế độ vận chuyển trong Chương 2C, các bảng mã, với 

các giá trị hợp lệ. 

7.4.1.31 OBR-31   Lý do nghiên cứu    (CWE)   00263  

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 dữ liệu định dạng mã hóa hoặc đoạn văn bản 

bằng cách sử dụng các quy ước đối với các trường dữ liệu mã hóa được đưa ra trong 

chương Điều khiển (Chương 2). Trường dữ liệu này là bắt buộc cho một số nghiên cứu 

để có được sự hoàn trả chi phí hợp lý. 

7.4.1.32 OBR-32   Người phiên giải kết quả chính   (NDL)   00264  

Các thành phần dữ liệu:  <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ 

<Point of Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  

(IS)> ^ <Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên (CNN):  <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & 

<Source Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning 

Authority  - Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.6. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT được mô tả trong Chương 7. 

Trường dữ liệu này xác định bác sĩ hoặc chuyên gia lâm sàng diễn giải (đọc, giải 

thích) quan sát và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo. 

Ví dụ sau minh họa cho việc sử dụng phân đoạn PRT để thay thế trường dữ liệu 

OBR-32 Phiên giải kết quả chính: 

 Harold Hippocrates, MD, là một thông dịch viên chính 

 Mã định danh nhà cung cấp: HHIPP, được cấp bởi Bệnh viện GoodHealth 

(GGH) và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 62 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

 Bác sĩ Hippocrates thực hiện việc phiên giải (đọc kết quả) vào lúc 10:45-

11:00 ngày 15 tháng 4 năm 2011 tại phòng xét nghiệm trung tâm (LAB01) 

thuộc cơ sở chính của Bệnh viện GoodHealth (HOSP-MAIN) 

Dưới dạng phản đối, bản tin sẽ bao gồm (không phải tất cả các thông tin 

trên đều có thể được thể hiện ở dạng này): 

... 

OBR|... |HHIPP&Hippocrates&Harold&&&&MD^201104151045^201104151100^LAB01^^^^^^HOSP-

MAIN|...<cr> 

... 

Các thông tin tương tự được thể hiện lại với phân đoạn PRT sẽ như sau: 

... 

OBR|...<cr> 

PRT||AD||PI^Primary 

Interpreter^HL70443|HHIPP^Hippocrates^Harold^^^^GGH^L^^^PRN^^A^^^G^^20111231^MD||||LA

B01^^^^^^HOSP-MAIN||201104151045|201104151100|||<cr> 

... 

7.4.1.33 OBR-33   Người phiên giải kết quả hỗ trợ   (NDL)   00265 

Các thành phần dữ liệu:  <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ 

<Point of Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  

(IS)> ^ <Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên (CNN):  <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & 

<Source Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning 

Authority  - Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.6. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT sử dụng tương ứng với phân đoạn OBR 

như đã được mô tả trong phần 4.5.3.32 “Phiên giải kết quả chính” trong Chương 4, Các 

chỉ định. 

Trường dữ liệu này xác định người quan sát lâm sàng đã hỗ trợ phiên giải một 

nghiên cứu. 

7.4.1.34 OBR-34   Kỹ thuật viên    (NDL)   00266  

Các thành phần dữ liệu:  <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ 

<Point of Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  

(IS)> ^ <Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Tên (CNN):  <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & 

<Source Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning 

Authority  - Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.6. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT sử dụng tương ứng với phân đoạn OBR 

như đã được mô tả trong phần 4.5.3.32 “Người phiên giải kết quả chính” trong Chương 4, 

Chỉ định 

Trường dữ liệu này xác định kỹ thuật viên thực hiện. 

7.4.1.35 OBR-35   Người sao chép   (NDL)   00267  

Các thành phần dữ liệu:  <Name (CNN)> ^ <Start Date/time (DTM)> ^ <End Date/time (DTM)> ^ 

<Point of Care  (IS)> ^ <Room  (IS)> ^ <Bed (IS)> ^ <Facility (HD)> ^ <Location Status  

(IS)> ^ <Patient Location Type (IS)> ^ <Building  (IS)> ^ <Floor (IS)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Tên (CNN):  <ID Number (ST)> & <Family Name (ST)> & <Given 

Name (ST)> & <Second and Further Given Names or Initials Thereof (ST)> & <Suffix 

(e.g., JR or III) (ST)> & <Prefix (e.g., DR) (ST)> & <Degree (e.g., MD) (IS)> & 

<Source Table (IS)> & <Assigning Authority   - Namespace ID (IS)> & <Assigning 

Authority  - Universal ID (ST)> & <Assigning Authority  - Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.6. Độc giả tham khảo thêm phân đoạn PRT sử dụng tương ứng với phân đoạn OBR 

như đã được mô tả trong phần 4.5.3.32 “Phiên giải kết quả chính” trong Chương 4, Chỉ 

định 

Trường dữ liệu này xác định người sao chép báo cáo. 

7.4.1.36 OBR-36   Ngày / Thời gian được xếp lịch    (DTM)   00268  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày / thời gian bên thực hiện chỉ định 

xếp lịch cho một quan sát nếu có (ví dụ, mã hoạt động trong trường dữ liệu OBR-11-mã 

hoạt động mẫu xét nghiệm = "S"). Đây là kết quả của yêu cầu để xếp lịch cho một xét 

nghiệm cụ thể và là cách để thông báo cho bên chỉ định về ngày / thời gian nghiên cứu 

được xếp lịch (chỉ chứa kết quả). 
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7.4.1.37 OBR-37   Số lượng vật chứa mẫu   (NM)   01028  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lượng vật chứa cho một mẫu. Đối với 

mục tiêu xác minh việc tiếp nhận mẫu, có thể khác với tổng số mẫu được gửi kèm theo 

chỉ định. 

7.4.1.38 OBR-38   Hậu cần vận chuyển mẫu thu thập được    (CWE)   01029  

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 cách thức một mẫu được gửi đến 

người/tổ chức cung cấp dịch vụ chẩn đoán. Thông tin này giúp phòng xét nghiệm lập lịch 

hoặc phiên giải kết quả. Các khả năng có thể có là: xe tải vận chuyển theo lịch, dịch vụ 

bưu điện công cộng… Nếu được mã hóa, thì nó cần một bảng do người dùng định nghĩa. 

7.4.1.39 OBR-39   Ghi chú của người thu thập mẫu xét nghiệm   (CWE)   01030  

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 ghi chú bổ sung liên quan đến mẫu xét 

nghiệm. Nếu được mã hóa, thì nó cần một bảng do người dùng định nghĩa. Nếu chỉ có 

đoạn văn bản tùy ý được báo cáo, nó sẽ được đặt trong thành phần thứ hai và thành phần 

dữ liệu đầu tiên sẽ có giá trị rỗng, ví dụ, ^khó đông máu sau khi lấy máu tĩnh mạch và tụ 

huyết. 
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7.4.1.40 OBR-40   Trách nhiệm sắp xếp vận chuyển    (CWE)   01031  

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 về người chịu trách nhiệm sắp xếp vận 

chuyển đến dịch vụ chẩn đoán theo kế hoạch. Ví dụ: bên yêu cầu, bên cung cấp, bệnh 

nhân. Nếu được mã hóa thì nó cần một bảng do người dùng định nghĩa 

7.4.1.41 OBR-41   Kế hoạch vận chuyển    (ID)   01032  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết việc vận chuyển đã được lên kế hoạch 

hay chưa. Tham khảo Bảng HL7 0224 – Kế hoạch vận chuyển trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

7.4.1.42 OBR-42   Yêu cầu có hộ tống    (ID)   01033  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết bệnh nhân cần được hộ tống đến bộ phận 

dịch vụ chẩn đoán. Lưu ý: Bản chất của yêu cầu hộ tống nên ghi rõ trong trường dữ liệu 

OBR-43-ghi chú vận chuyển bệnh nhân có kế hoạch. Tham khảo Bảng HL7 0225 – Yêu 

cầu có hộ tống trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

7.4.1.43 OBR-43   Ghi chú vận chuyển bệnh nhân có kế hoạch    (CWE)   01034  

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 hoặc đoạn văn bản ghi chú về các yêu 

cầu đặc biệt khi vận chuyển một bệnh nhân đến bộ phận dịch vụ chẩn đoán. Nếu được mã 

hóa thì nó cần một bảng do người dùng định nghĩa 
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7.4.1.44 OBR-44   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 định danh duy nhất được ấn định cho thủ tục 

liên quan tới khoản chi phí. Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0088 – Mã thủ 

tục trong Chương 2C. Các bảng mã, để tìm giá trị gợi ý. Trường dữ liệu này chứa kiểu dữ 

liệu mã hóa tương thích với các hệ thống phụ trợ và các hệ thống lâm sàng. 

Từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài 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. 

7.4.1.45 OBR-45   Mô tả bổ sung làm rõ 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 mô tả bổ sung làm rõ mã thủ tục dành cho mã 

thủ tục được báo cáo trong trường dữ liệu OBR-44-Mã thủ tục. Mô tả làm rõ mã thủ tục 

được định nghĩa bởi các cơ quan quản lý như CMS và AMA. Có thể sử dụng nhiều mô tả 

làm rõ cùng lúc, 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. 

Tham khảo Bảng được định nghĩa bên ngoài 0340 – Mô tả làm rõ 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 OBR-

44-Mã thủ tục chứa các mã thủ tục yêu cầu phải có mô tả làm rõ để phục vụ cho việc 

thanh toán hoặc khám chữa bệnh. Ví dụ, các mã HCPCP yêu cầu phải có mô tả làm rõ để 

tăng tính chính xác. 
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Từ phiên bản 2.6, các hệ thống mã hóa bên ngoài 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. 

7.4.1.46 OBR-46   Thông tin dịch vụ bổ sung của bên chỉ định  (CWE)   01474           

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 các dịch vụ bổ sung được gửi từ 

hệ thống bên chỉ định đến bên thực hiện chỉ định đối với các mã thủ tục phổ biến được 

báo cáo trong trường dữ liệu OBR-4-ID dịch vụ phổ biến. Trường dữ liệu này sẽ cung cấp 

các thông tin yêu cầu chi tiết mà không được gửi đi trong các trường dữ liệu cụ thể khác 

của phân đoạn OBR. Có thể báo cáo nhiều thành phần thông tin dịch vụ bổ sung. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0411 – Giá trị thông tin dịch vụ bổ sung trong 

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

Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả các chi tiết chẳng hạn như 

nghiên cứu được thực hiện ở bên phải hay bên trái (ví dụ đối với các nghiên cứu về tay 

mà trong danh sách chỉ định chính không chỉ rõ trái phải) hoặc nghiên cứu có được thực 

hiện không cần độ tương phản (trong trường hợp danh sách chỉ định không xác định rõ) 

7.4.1.47 OBR-47   Thông tin dịch vụ bổ sung của bên thực hiện yêu cầu    (CWE)   

01475  

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 các dịch vụ bổ sung được gửi từ 

bên thực hiện chỉ định đến bên chỉ định đối với các mã thủ tục phổ biến được báo cáo 

trong trường dữ liệu OBR-4 ID dịch vụ phổ biến. Trường dữ liệu này sẽ cung cấp các 
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thông tin chỉ định chi tiết mà không được gửi trong các trường dữ liệu cụ thể khác của 

phân đoạn OBR. Thông thường, nó sẽ chứa thông tin giống với thông tin được gửi đến 

bên thực hiện chỉ định trong trường dữ liệu OBR-46-Thông tin dịch vụ bổ sung của bên 

chỉ định trừ khi chỉ định đã được thay đổi. Trong trường hợp đó, bên thực hiện chỉ định sẽ 

dùng trường dữ liệu này để báo cáo các hoạt động đã được thực hiện. Có thể được báo 

cáo nhiều thành phần thông tin dịch vụ bổ sung. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0411 – Giá trị thông tin dịch vụ bổ sung trong Chương 2C, các bảng mã, với các 

giá trị hợp lệ.  

Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để mô tả các chi tiết chẳng hạn như 

nghiên cứu được thực hiện ở bên phải hay bên trái (ví dụ đối với các nghiên cứu về tay 

mà trong danh sách chỉ định chính không chỉ rõ trái phải) hoặc nghiên cứu có được thực 

hiện không cần độ tương phản (trong trường hợp danh sách chỉ định không xác định rõ) 

7.4.1.48 OBR-48   Lý do y tế cần thiết đối với việc 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 sử dụng để ghi lại lý do thủ tục được đề cập 

đến trong trường dữ liệu OBR-44 – Mã thủ tục là một bản sao của một chỉ định/chi phí 

trước đó với cùng một bệnh nhân trong cùng một ngày của dịch vụ và đã được xác định 

là cần thiết về mặt y tế. Lý do có thể là dữ liệu mã hoá hoặc định 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 thực hiện lặp lại. Tham khảo Bảng do người dùng định 

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

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị gợi ý. 
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7.4.1.49 OBR-49   Xử lý kết quả    (CWE)   01647  

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 truyền thông tin về việc xử lý kết quả. Ví dụ, một 

chỉ định có thể xác định kết quả (ví dụ như phim chụp X-quang) cần được trao cho bệnh 

nhân để trả lại cho người yêu cầu. Tham khảo Bảng HL7 0507 - Xử lý kết quả quan sát 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Nếu trường dữ liệu này không 

được gửi đi hoặc nếu nó chứa giá trị "CC^Yêu cầu bản sao" thì xử lý thường quy được 

ngầm hiểu và các phân đoạn PRT liên quan tới OBR này với trường dữ liệu PRT-4 mang 

giá trị "RCT^Sao chép kết quả cho" sẽ xác định các nơi nhận bổ sung các kết quả. Nếu 

trường dữ liệu này chứa giá trị "BCC^không sao chép", thì các phân đoạn PRT nằm trong 

bản tin chỉ định và bản tin kết quả quan sát gửi đến người yêu cầu, sẽ không được đưa 

vào các bản tin kết quả quan sát gửi đến những nơi nhận các bản sao chép này. 

7.4.1.50 OBR-50   Định danh dịch vụ phổ biến gốc   (CWE)   02286  

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 giữ lại để tương thích ngược trong phiên 

bản 2.7. Lưu ý rằng trường dữ liệu OBR-50 đã được loại ra khỏi phiên bản 2.7 để 

người/tổ chức phát triển bản tin có thể điều chỉnh và chuẩn bị để hỗ trợ mối quan hệ 1:1 

được dự định trước giữa mã số bên chỉ định / mã số bên thực hiện chỉ định với định danh 

dịch vụ phổ biến. 

Trường dữ liệu này chứa mã định danh cho chỉ định gốc (được định nghĩa trong 

trường dữ liệu ORC-8-Gốc và / hoặc OBR-29-Gốc nếu có) dẫn đến việc thực hiện quan 

sát / xét nghiệm / nhóm xét nghiệm này. Nó có thể dựa vào các mã nội bộ và / hoặc mã 

“phổ biến”. HL7 khuyến nghị sử dụng định danh dịch vụ phổ biến. 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 70 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

Lưu ý rằng OBR-50 có thể được sử dụng mà không cần sự xuất hiện của ORC-8-

Gốc và / hoặc OBR-29-Gốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt của hai trường dữ liệu này có thể 

gây ra sự không rõ ràng của chỉ định thực tế đang được đề cập đến. 

Lưu ý rằng trường dữ liệu ORC-8-Gốc và OBR-29-Gốc xác định một chỉ định gốc 

riêng lẻ (Ví dụ, OBR) cho các trường dữ liệu ORC-31-Định danh dịch vụ phổ biến gốc và 

OBR-50-Định danh dịch vụ phổ biến gốc. 

Trường dữ liệu ORC-31-Định danh dịch vụ phổ biến gốc giống như trường dữ liệu 

OBR-50- Định danh dịch vụ phổ biến gốc. Nếu cả hai trường dữ liệu đều được sử dụng 

thì nó phải có giá trị giống nhau. 

7.4.1.51 OBR-51   ID nhóm quan sát    (EI)   02307  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: ID nhóm quan sát là định danh được gán bởi nhà sản xuất cho một kết 

quả để xác định duy nhất các kết quả liên quan đến phân đoạn OBR này. ID nhóm quan 

sát sẽ không thay đổi ngay cả khi trạng thái của kết quả được thay đổi, nghĩa là nó không 

phải là ID tạm thời). Trường dữ liệu này được đưa ra nhằm thúc đẩy khả năng tương 

thích với HL7 phiên bản 3. 

7.4.1.52 OBR-52   ID nhóm quan sát gốc    (EI)   02308  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu ID nhóm quan sát liên quan đến phân đoạn OBR con 

với phân đoạn OBR gốc bằng cách sử dụng ID nhóm quan sát của kết quả gốc. 

7.4.1.53 OBR-53   Mã số bên chỉ định thay thế   (CX)   03303  

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

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

Thành phần dữ liệu con để ấn định Cở sở (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 cho phép sử dụng một mã số ngắn gọn hơn để trao 

đổi mà vẫn không mất tính duy nhất trong các định danh khác. 

7.4.1.54 OBR-54 Yêu cầu gốc  (EIP)  00222  

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh ấn định bên chỉ định (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh ấn định bên thực hiện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này liên kết chỉ định con với chỉ định gốc (cha) khi 

tồn tại một mối quan hệ như vậy. Cơ cấu chỉ định cha - con được mô tả trong Bảng HL7 

0119 – Mã điều khiển Chỉ định trong Chương 2C, các bảng mã, với mã điều khiển yêu 

cầu là PA. Trường dữ liệu này xác định duy nhất một chỉ định gốc; không cần thêm bất 

kỳ thông tin nào khác để liên kết yêu cầu con với yêu cầu gốc của nó. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên có định dạng giống với trường dữ liệu OPC-2-mã số 

bên chỉ định (phần 4.5.3.2. “Mã số bên chỉ định” trong Chương 4, Chỉ định). Thành phần 

dữ liệu thứ hai có định dạng giống với trường dữ liệu OPC-3-Mã số bên thực hiện chỉ 

định (phần 4.5.3.3. Mã số bên thực hiện chỉ định trong Chương 4. Chỉ định). Các thành 

phần của mã số bên chỉ định và mã số bên thực hiện chỉ định được truyền trong các thành 

phần dữ liệu con của hai thành phần dữ liệu trong trường dữ liệu này. 
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ORC-8/OBR-54-Chỉ định gốc là không có cùng giá trị với trường dữ liệu OBR-

29-Kết quả gốc.  

Điều kiện: Trường hợp bản tin có một cặp phân đoạn ORC/OBR phù hợp với 

nhau, thì trường dữ liệu ORC-8 và OBR-54 có cùng giá trị. 

7.4.2 OBX - Phân đoạn quan sát / kết quả 

Phân đoạn OBX được sử dụng để truyền tải một quan sát đơn lẻ hoặc quan sát 

phân mảnh. Nó đại diện cho các thành phần nhỏ nhất của một báo cáo. Phân đoạn OBX 

cũng có thể chứa dữ liệu được đóng gói như tài liệu CDA hoặc một hình ảnh DICOM. 

Nhiệm vụ chủ yếu của phân đoạn này là mang thông tin về các quan sát trong 

những bản tin báo cáo. Tuy nhiên, OBX cũng có thể là một phần của một yêu cầu quan 

sát (xem Chương 4, phần 4.4 "Định nghĩa các bản tin và sự kiện kích hoạt phổ biến”). 

Trong trường hợp này, OBX mang thông tin lâm sàng cần thiết cho bên thực hiện chỉ 

định để giải thích các quan sát được bên thực hiện yêu cầu tạo ra. Ví dụ, một OBX cần 

thiết cho việc báo cáo lượng oxy hít vào phục vụ cho chỉ định xét nghiệm khí huyết và 

lượng oxy trong máu hoặc báo cáo thông tin về giai đoạn kinh nguyệt phù hợp cho chỉ 

định xét nghiệm tế bào học cổ tử cung. Phụ lục 7A chứa các mã xác định các phần thông 

tin cần thiết cho các dịch vụ thực hiện quan sát để giải thích đúng một kết quả xét 

nghiệm. Phân đoạn OBX cũng được tìm thấy trong các bản tin HL7 cần phải chứa các 

thông tin lâm sàng của bệnh nhân. 

Bảng thuộc tính HL7 – OBX – Quan sát / kết quả 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   00569 Thiết lập ID – OBX 

2 2..3  ID C  0125 00570 Loại giá trị 

3   CWE R  9999 00571 Định danh quan sát 

4  20= ST C   00572 ID con quan sát 

5   varies C Y  00573 Giá trị quan sát  

6   CWE O  9999 00574 Đơn vị 

7  60= ST O   00575 Khoảng tham chiếu 

8   CWE O Y 0078 00576 Mã phiên giải 

9  5# NM O   00577 Xác suất 

10 1..2  ID O Y 0080 00578 Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

11 1..1  ID R  0085 00579 Trạng thái kết quả quan sát  

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70125
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

12   DTM O   00580 Ngày hiệu lực của khoảng tham chiếu 

13  20= ST O   00581 
Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người 

dùng 

14   DTM O   00582 Ngày / Thời gian của quan sát  

15   CWE B  9999 00583 ID nhà sản xuất 

16   XCN B Y  00584 Người quan sát chịu trách nhiệm 

17   CWE O Y 9999 00936 Phương pháp quan sát  

18   EI B Y  01479 Định danh thiết bị 

19   DTM O   01480 Ngày / Thời gian phân tích 

20   CWE O Y 0163 02179 Vùng quan sát  

21   EI O   02180 Định danh quan sát cụ thể 

22   CNE C  0725 02182 Mã cách thức 

23   XON B N  02283 Tên tổ chức thực hiện 

24   XAD B N  02284 Địa chỉ tổ chức thực hiện 

25   XCN B N  02285 
Giám đốc chuyên môn của tổ chức thực 

hiện  

26 1..10  ID O N 0909 02313 Bộ phận phát hành kết quả bệnh nhân  

27   CWE O  0914 03308 Nguyên nhân gốc 

28   CWE O Y 0915 03309 Điều khiển tiến trình xử lý nội bộ 

7.4.2.1 OBX-1   Thiết lập ID - OBX   (SI)   00569  

Định nghĩa:Trường dữ liệu này chứa số thứ tự của phân đoạn OBX khi nó xuất 

hiện trong bản tin, tương thích với tiêu chuẩn ASTM. 

7.4.2.2 OBX-2   Kiểu giá trị    (ID)   00570  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa kiểu dữ liệu của trường dữ liệu OBX-

5-giá trị quan sát. Trường dữ liệu này là bắt buộc nếu OBX-11-trạng thái kết quả quan sát 

không có giá trị ("X"). Tham khảo Bảng HL7 0125 - Các kiểu giá trị để tìm các giá trị 

hợp lệ. 

Ví dụ, nếu giá trị là 'CWE' thì kết quả trong trường dữ liệu OBX-5 phải là một giá 

trị dữ liệu mã hóa hoặc dữ liệu dạng văn bản hoặc cả hai. Từ phiên bản 2.7, kiểu dữ liệu 

ST có thể không được sử dụng để truyền các dữ liệu mà có thể được truyền tải chính xác 

hơn bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu khác, ví dụ như SN khi cần các biểu tượng so 

sánh. 
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Kiểu dữ liệu CQ là không hợp lệ vì các đơn vị cho OBX-5-giá trị quan sát luôn 

được quy định một cách rõ ràng trong phân đoạn OBX với OBX-6 đơn vị. Loại dữ liệu SI 

là không hợp lệ vì nó chỉ áp dụng cho các phân đoạn của bản tin HL7; ID cũng không 

hợp lệ vì nó đòi hỏi một trường dữ liệu được định nghĩa là hằng số. 

Giá trị RP (con trỏ tham chiếu) phải được sử dụng nếu trường dữ liệu OBX-5 chứa 

một con trỏ tham chiếu đến dữ liệu ví dụ như URL của một hình ảnh. Hệ thống tiếp nhận 

có thể sử dụng giá trị con trỏ tham chiếu này bất cứ khi nào nó cần truy cập vào các dữ 

liệu thực tế thông qua các tiêu chuẩn kết nối giao tiếp khác như DICOM, hoặc thông qua 

các máy chủ cơ sở dữ liệu phù hợp. 

Kiểu dữ liệu số có cấu trúc (SN) cung cấp cho các phạm vi báo cáo (ví dụ: 3-5 

hoặc 10-20), độ chuẩn (ví dụ, 1:10), và các chỉ số bên ngoài khoảng giá trị (ví dụ:> 50) 

theo một cách có cấu trúc và máy tính có thể phiên dịch (xử lý) được. 

Kiểu dữ liệu FT được phép sử dụng trong phân đoạn OBX nhưng không được 

khuyến khích. Văn bản được định dạng thường hàm chứa một cấu trúc có ý nghĩa ví dụ 

như danh sách bao gồm ba chẩn đoán độc lập được báo cáo trên các dòng khác nhau. Lý 

tưởng hơn là cấu trúc trong ba chẩn đoán độc lập này được báo cáo thành ba phân đoạn 

OBX riêng biệt. 

Loại dữ liệu TX không nên được sử dụng trừ khi cần gửi số lượng lớn dữ liệu định 

dạng văn bản. Trong kiểu dữ liệu TX, dấu phân cách lặp lại chỉ có thể được sử dụng để 

xác định các ngắt đoạn. Sử dụng kiểu dữ liệu ST để gửi các đoạn văn bản ngắn và có thể 

mã hóa. 

Tài liệu CDA sẽ được trao đổi trong phân đoạn OBX thuộc bất kỳ bản tin nào có 

thể trao đổi các tài liệu (chẳng hạn như bản tin MDM hoặc ORU). Trong phân đoạn 

OBX, gói MIME được mã hóa theo định dạng kiểu dữ liệu đóng gói (ED). 

7.4.2.3 OBX-3   Định danh quan sát    (CWE)   00571  

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh duy nhất cho một quan sát. Định 

dạng của trường dữ liệu này là thành phần mã hóa (CWE). Ví dụ: "8625-6^P-R interval^ 

LN". 

Trong hầu hết các hệ thống, mã định danh sẽ trỏ đến một bảng quan sát tổng thể. 

Bảng này sẽ cung cấp các thuộc tính khác của quan sát mà có thể được sử dụng bởi hệ 

thống tiếp nhận để xử lý các quan sát nó nhận được. Tập hợp các phân đoạn bản tin để 

truyền tải bảng quan sát tổng thể được mô tả trong Chương 8. Mối quan hệ giữa định 

danh quan sát và bảng quan sát tổng thể là tương tự với mối quan hệ giữa mã chi phí 

(trong hóa đơn) và tổng chi phí. 

Khi mã nội bộ được sử dụng như định danh thứ nhất trong trường dữ liệu này, mã 

định danh phổ biến được khuyến khích sử dụng song song để cho phép bên tiếp nhận có 

được những kết quả tương đương từ các nhà cung cấp khác nhau của cùng một dịch vụ 

(ví dụ phòng xét nghiệm của bệnh viện và phòng xét nghiệm dịch vụ cung cấp huyết 

thanh kali đến điều dưỡng tại nhà). LOINC® là một hệ thống mã phổ biến và được HL7 

chấp thuận để sử dụng đối với định danh quan sát. Nó sử dụng được cho các quan sát và 

đo lường, chẳng hạn như xét nghiệm, các kết quả vật lý, các nghiên cứu X quang và hóa 

đơn thanh toán đính kèm. Xem Bảng HL7 0396 - hệ thống mã hóa, máy chủ danh sách 

HL7 và Phụ lục X2 của tiêu chuẩn ASTM E1467 cho các xét nghiệm thần kinh sinh lý 

học, hoặc lấy từ trang thông tin điện tử www.regenstrief.org/loinc/loinc.htm. 

Việc sử dụng các hậu tố như đã được mô tả trong phần 7.2.3 và phần 7.2.4 đã 

không được chấp nhận kể từ phiên bản 2.7. 

7.4.2.4 OBX-4   ID con của quan sát    (ST)   00572  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để phân biệt các phân đoạn OBX 

với định danh quan sát giống nhau được tổ chức theo một OBR. Ví dụ, một báo cáo X-

quang ngực có thể bao gồm ba diễn giải chẩn đoán riêng rẽ. Tiêu chuẩn yêu cầu ba phân 

đoạn OBX cho ba diễn giải này và chúng được gán định danh con lần lượt là 1, 2, 3. Nhờ 

đó, mỗi phân đoạn OBX được định danh duy nhất và có thể chỉnh sửa hoặc thay thế một 

cách độc lập. 

Định danh phụ (con) cũng được sử dụng để nhóm các thành phần có liên quan 

trong một báo cáo ví dụ như giải phẫu bệnh lý. Đây cũng là cách truyền thống để các báo 

cáo giải phẫu bệnh lý chứa tất cả các mô lấy từ một thủ tục phẫu thuật trong một báo cáo, 

ví dụ một báo cáo giải phẫu bệnh lý đơn lẻ mô tả việc kiểm tra túi mật và mô ruột thừa. 

Báo cáo này sẽ được truyền đi hỗn hợp trong cùng một bản tin như trong hình 7.2 
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Hình 7 - 2. Ví dụ về việc sử dụng định danh phụ 

OBR|1||1234^LAB|11529-5^Study report^LN|...<cr> 

OBX|1|CWE|88304&ANT|1|T57000^GALLBLADDER^SNM|...<cr> 

OBX|2|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|1|THIS IS A NORMAL GALLBLADDER|...<cr> 

OBX|3|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|1|MICROSCOPIC EXAM SHOWS 

HISTOLOGICALLY  

 NORMAL GALLBLADDER TISSUE|...<cr> 

OBX|4|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|1|M-00100^NML^SNM|...<cr> 

OBX|5|CWE|11529-5&ANT^Surgical Path Report^LN|2|T66000^APPENDIX^SNM|...<cr> 

OBX|6|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|2|THIS IS A RED, INFLAMED, SWOLLEN, 

BOGGY APPENDIX|...<cr> 

OBX|7|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|2|INFILTRATION WITH MANY PMN's - 

INDICATING INFLAMATORY CHANGE|...<cr> 

OBX|8|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|2|M-40000^INFLAMMATION NOS^SNM|...<cr> 

Ví dụ trong hình 7-2 có hai phân đoạn cho mỗi thành phần dữ liệu của báo cáo, 

một phân đoạn dữ liệu tương ứng với một trong hai mô. Như vậy, có hai phân đoạn 

88304&ANT, hai phân đoạn "22634-0^Path report.gross observation^ LN" và hai phân 

đoạn "22635-7^Path report.microscopic observation ^ LN". Các phân đoạn áp dụng cho 

túi mật đều có định danh phụ là 1. Các phân đoạn áp dụng cho ruột thừa đều có định danh 

phụ là 2. 

Các định danh phụ dành cho quan sát được sử dụng khác nhau khi phân nhóm. Nó 

có thể được sử dụng để sắp xếp các báo cáo của một số loại chất lỏng đưa vào và thải ra. 

Ví dụ, khi đưa vào qua nhiều đường tĩnh mạch, một số quan sát riêng biệt (các phân đoạn 

OBX), khối lượng đưa vào, các loại đưa vào (máu, D5W, huyết tương…), vị trí đặt ống 

truyền tĩnh mạch (IV)… có thể cần cho mỗi đường truyền tĩnh mạch, mỗi đường yêu cầu 

một phân đoạn OBX riêng biệt. Nếu có nhiều hơn một ống truyền, có thể liên kết một 

cách logic tất cả các phân đoạn OBX có liên quan đến ống truyền đầu tiên bằng cách gán 

cho chúng một định danh quan sát phụ là 1. Có thể làm tương tự với ống truyền thứ hai 

bằng cách gán cho chúng định danh quan sát phụ là 2 và cứ tiếp tục như vậy. Điều này 

cũng được áp dụng tương tự khi lấy dịch ra thông qua các ống dẫn lưu trong trường hợp 

có nhiều ống dẫn lưu như vậy. 

Việc sử dụng định danh phụ để phân biệt các OBX lặp đi lặp lại với cùng một ID 

quan sát là một trường hợp sử dụng ID phụ cho nhóm thực sự đặc biệt. Nếu hình dung 

phân đoạn OBX được mô tả trong hình 7-2 như một phần của bảng sau với các hàng thể 

hiện các loại quan sát cụ thể và các ô là số định danh phụ tương ứng với mỗi OBX. 
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Các quan sát độc lập 
88304&A

NT 

22634-

0^Path 

report.gross 

observation

^LN 

22635-7^Path 

report.micros

copic 

observation^

LN 

34574-4^Path 

report.final 

diagnosis^LN 

Nhóm định danh phụ 

thứ nhất 
1 1 1 1 

Nhóm định danh phụ 

thứ hai 
2 2 2 2 

Việc sử dụng định danh phụ để nhóm các kết quả là tương đương với việc xác 

định một bảng và việc sử dụng định danh phụ để phân biệt các thành phần dữ liệu lặp lại 

chỉ là một trường hợp đặc biệt được đại diện bởi một cột trong bảng này. 

Tuy nhiên, cách tiếp cận này không thực sự rõ ràng nếu có một tập hợp các quan 

sát lặp đi lặp lại trong một nhóm ví dụ trường hợp quan sát ruột thừa bao gồm hai diễn 

giải như trong phân đoạn OBX thứ 8 và thứ 9 trong hình 7-3. Điều này sẽ tạo ra một hàng 

được đặt lồng trong một ô của bảng trên. 

Hình 7.3. Ví dụ về việc sử dụng định danh phụ 

OBX|1|CWE|880304&ANT|1|T57000^GALLBLADDER^SNM|...<cr> 

OBX|2|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|1|THIS IS A NORMAL GALL BLADDER|...<cr> 

OBX|3|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|1|MICROSCOPIC EXAMINATION 

SHOWS HISTOLOGICALLY  

 NORMAL GALLBLADDER TISSUE|...<cr> 

OBX|4|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|1|M-00100^NML^SNM|...<cr> 

OBX|5|CWE|880304&ANT|2|T57000^APPENDIX^SNM|...<cr> 

OBX|6|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|2|THIS IS A RED, INFLAMED APPENDIX|...<cr> 

OBX|7|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|2|INFLAMMATION WITH MANY PUS 

CELLS-ACUTE INFLAMMATION|...<cr> 

OBX|8|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|2|M-40000^INFLAMMATION NOS^SNM|...<cr> 

OBX|9|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|2|M-30280^FECALITH^SNM|...<cr> 

Đoạn văn bản trong trường dữ liệu OBX-5-giá trị quan sát cung cấp hướng dẫn xử 

lý liên quan đến hai phân đoạn OBX với cùng một ID quan sát và các ID quan sát phụ. 

Chúng được gửi đi và được thay thế dưới dạng một đơn vị. Tuy nhiên, một số hệ thống sẽ 

hiểu điều này có nghĩa là tập hợp các OBX được kết hợp thành một quan sát kết hợp 

trong hệ thống tiếp nhận. Khuyến nghị sử dụng một dấu chấm và một chuỗi ký tự (tương 

tự như hệ thống Dewey Decimal) khi người dùng muốn phân biệt từng phần lặp trong 

một loại hoặc các kết quả trong một ô để chỉnh sửa và điều chỉnh. Sử dụng hệ thống này, 
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hình 7-3 sẽ trở thành hình 7-4. Với những trường hợp tương tự xảy ra ở các mức độ sâu 

hơn, phương pháp này có thể được mở rộng. 

Hình 7.4. Ví dụ về việc sử dụng định danh phụ 

OBX|1|CWE|880304&ANT|1|T57000^GALLBLADDER^SNM|...<cr> 

OBX|2|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|1|THIS IS A NORMAL GALL BLADDER|...<cr> 

OBX|3|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|1|MICROSCOPIC EXAMINATION SHOWS 

HISTOLOGICALLY  

 NORMAL GALLBLADDER TISSUE|...<cr> 

OBX|4|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|1|M-00100^NML^SNM|...<cr> 

OBX|5|CWE|880304&ANT|2|T57000^APPENDIX^SNM|...<cr> 

OBX|6|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN|2|THIS IS A RED, INFLAMED APPENDIX|...<cr> 

OBX|7|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|2|INFLAMMATION WITH MANY PUS 

CELLS-ACUTE INFLAMMATION|...<cr> 

OBX|8|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|2.1|M-40000^INFLAMMATION NOS^SNM|...<cr> 

OBX|9|CWE|34574-4^Path report.final diagnosis^LN|2.2|M-30280^FECALITH^SNM|...<cr> 

Sử dụng giá trị rỗng hoặc 1 khi không cần lặp nhiều lần. 

Nếu quan sát bao gồm một số phân đoạn OBX với giá trị OBX-3-ID quan sát 

giống nhau, thì phải sử dụng giá trị khác nhau cho định danh phụ. Thực tế đây là trường 

hợp lặp lại được mô tả trong Hình 7-4 nhưng không cần nhóm các phân đoạn OBX. Ba 

phân đoạn OBX như vậy có thể được phân biệt bằng cách sử dụng định danh phụ là 1, 2 

…Ngoài ra, có thể sử dụng định danh phụ thay thế là 1.1, 1.2, 1.3 như trong hình 7-4. 

Hình 7.5 cho biết một ví dụ về báo cáo X-quang ngực điện tim với ba hiển thị chẩn đoán, 

sử dụng 1,2,3 trong trường dữ liệu định danh phụ để phân biệt ba kết quả riêng biệt. 

 

Hình 7-5. Ví dụ về định danh phụ được sử dụng để phân biệt ba kết quả độc lập với cùng 

một ID quan sát 

OBX|1|CWE|8601-7^EKG IMPRESSION ^LN|1|^atrial fibrillation|...<cr> 

OBX|2|CWE|8601-7^EKG IMPRESSION ^LN|2|^OLD SEPTAL MYOCARDIAL INFARCT|...<cr> 

OBX|3|CWE|8601-7^EKG IMPRESSION ^LN|3|^poor R wave progression|...<cr> 

7.4.2.5 OBX-5   Giá trị quan sát    (biến đổi)   00573  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị được quan sát bởi đơn vị thực hiện 

quan sát. Trường dữ liệu OBX-2-kiểu giá trị chứa kiểu dữ liệu cho trường dữ liệu này 

phụ thuộc vào kiểu định dạng giá trị quan sát. Nó không phải là trường dữ liệu bắt buộc 

vì một số hệ thống chỉ báo cáo các mã giải thích (OBX-8), đặc biệt là khi báo cáo kinh 
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nghiệm thực hiện. Chiều dài của trường dữ liệu quan sát thay đổi tùy thuộc vào OBX-3-

kiểu giá trị. Trường dữ liệu này có thể lặp lại cho các kết quả gồm nhiều phần. 

Sự đại diện 

Trường dữ liệu này chứa giá trị OBX-3- định danh quan sát của cùng một phân 

đoạn. Tùy theo quan sát, kiểu dữ liệu có thể là một số (ví dụ tỷ lệ hô hấp), một trả lời 

được mã hóa (ví dụ một diễn giải giải phẫu bệnh lý được ghi lại theo danh mục mã 

SNOMED) hoặc một Ngày / Thời gian (Ngày / Thời gian một đơn vị máu được gửi đến 

phòng bệnh). Một giá trị quan sát luôn luôn được thể hiện theo kiểu dữ liệu đã được quy 

định trong trường dữ liệu OBX-2-kiểu giá trị của cùng một phân đoạn. Câu trả lời cho dù 

là số hay đoạn văn bản ngắn cũng đều được ghi lại theo định dạng mã ASCII. 

Báo cáo quan sát độc lập logic  

Các phần chính của báo cáo được đọc như các nghiên cứu X-quang hay tiền sử 

bệnh và khám sức khỏe được báo cáo như các phân đoạn OBX riêng biệt. Ngoài ra, mỗi 

quan sát độc lập logic phải được báo cáo trong một phân đoạn OBX riêng biệt. Nghĩa là 

một phân đoạn OBX không thể chứa kết quả của nhiều hơn một quan sát độc lập logic. 

Yêu cầu này được đưa ra để đảm bảo rằng nội dung của trường dữ liệu OBX-6-đơn vị, 

OBX-8-mã giải thích và OBX-9-xác suất có thể được giải thích một cách rõ ràng. Ví dụ 

nhóm các chất điện giải hay các dấu hiệu sinh tồn có thể được báo cáo bằng bốn phân 

đoạn OBX riêng biệt. Hai hiển thị chẩn đoán như suy tim xung huyết và viêm phổi cũng 

sẽ được báo cáo bằng hai phân đoạn OBX riêng biệt hay báo cáo như là một phần của 

một bản báo cáo tóm tắt ra viện hoặc báo cáo X-quang ngực. Tương tự như vậy, hai tế 

bào vi khuẩn phân lập được trong một môi trường nuôi cấy duy nhất sẽ được báo cáo 

bằng hai phân đoạn OBX riêng biệt. 

Mặc dù hai chẩn đoán độc lập không thể được báo cáo trong một phân đoạn OBX 

nhưng có thể có nhiều hồi đáp phân loại (thường là kiểu dữ liệu CWE cách nhau bởi dấu 

phân cách lặp lại) nếu chúng là những phần phân mảnh (các mô tả làm rõ) của một báo 

cáo chẩn đoán. Ví dụ, thùy trên bên phải (được ghi lại bằng một mã) và viêm phổi (được 

ghi lại bằng một mã khác) có thể được báo cáo đồng thời trong một phân đoạn OBX. Các 

"giá trị" như vậy có thể được ngăn cách bởi các dấu phân cách lặp lại. 

Nhiều phân đoạn OBX với cùng một định danh quan sát và định danh quan sát 

phụ 

Trong một số hệ thống, một quan sát đơn lẻ có thể bao gồm những thành phần 

phân mảnh của nhiều hơn một loại dữ liệu. Ví dụ phổ biến nhất là một kết quả số được 
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theo sau bởi ghi chú được mã hóa (CWE). Trong trường hợp này, quan sát logic có thể 

được gửi trong nhiều hơn một phân đoạn OBX. Ví dụ, một phân đoạn chứa kiểu dữ liệu 

số hoặc chuỗi cho kết quả số và một phân đoạn khác chứa kiểu dữ liệu CWE cho ghi chú

được mã hóa. Nếu nơi sản xuất báo cáo nhiều ghi chú được mã hóa thì toàn bộ sẽ được 

gửi đi trong một phân đoạn OBX phân tách bởi dấu phân cách lặp lại bởi vì chúng đều 

tác động đến một quan sát logic duy nhất. Nhiều phân đoạn OBX có cùng một định danh 

quan sát và định danh quan sát phụ phải luôn được gửi theo thứ tự bắt đầu bằng phân 

đoạn OBX quan trọng nhất (phân đoạn có cờ / đơn vị bình thường hay phạm vi tham 

chiếu và cờ trạng thái). Các phân đoạn OBX có cùng giá trị OBX-3-định danh quan sát 

và OBX-4- định danh quan sát phụ tiếp sau đó phải có trường dữ liệu OBX-6 đến OBX-

12 mang giá trị rỗng. Để phục vụ mục đích thay thế hoặc xóa, các phân đoạn OBX với 

cùng một định danh quan sát và định danh quan sát phụ được coi như là một đơn vị. Nếu 

bị thay thế hoặc xóa, tất cả đều được thay thế hoặc xóa cùng nhau. 

Các giá trị được mã hóa 

Khi một phân đoạn OBX chứa các giá trị theo kiểu dữ liệu CWE, các quan sát này 

được lưu giữ như một sự kết hợp của mã và / hoặc văn bản. Trong phần 7.8.3. CSS – 

Phân đoạn sắp xếp dữ liệu nghiên cứu lâm sàng, ví dụ về kết quả được thể hiện bằng kiểu 

dữ liệu CWE được chỉ ra trong các phân đoạn OBX thứ nhất và thứ hai của OBR-1 và 

OBR-2. Quan sát có thể là một định danh nhóm quan sát (cho các nghiên cứu được đề 

nghị), một mã chẩn đoán hoặc một tìm kiếm (đối với một thể hiện chẩn đoán), hoặc một 

điểm giải phẫu cho một báo cáo bệnh lý, hoặc bất kỳ kiểu kết quả được mã hóa nào. 

Không phải lúc nào cũng nhất thiết phải mã hóa thông tin chứa trong quan sát 

được mã hóa. Ví dụ, một thể hiện X-quang ngực có thể được truyền tải dưới dạng văn 

bản rõ kể cả khi nó là kiểu dữ liệu CWE. Trong trường hợp này, xét nghiệm phải được 

ghi lại trong thành phần dữ liệu thứ hai của mã kết quả: 

OBX|1|CWE|19005^X-Ray Impression^LN|1|^CONGESTIVE HEART FAILURE.|...<cr> 

Tuy nhiên, các thể hiện riêng biệt, các khuyến nghị  (kể cả khi được ghi lại dưới 

dạng văn bản rõ) cũng nên được ghi lại trong các phân đoạn kết quả riêng biệt. Tức là, 

suy tim xung huyết và viêm phổi nên được gửi như sau: 

OBX|1|CWE|19005^X-Ray Impression^LN|1|^CONGESTIVE HEART FAILURE|...<cr> 

OBX|2|CWE|19005^X-Ray Impression^LN|2|^PNEUMONIA|....<cr> 

thay vì: 

OBX|1|CWE|19005^X-Ray Impression^LN|1|^CONGESTIVE HEART FAILURE AND 

PNEUMONIA|...<cr> 
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Tốt nhất là kết quả được mã hóa toàn bộ bao gồm các mã máy tính có thể đọc 

được (thành phần 1) được gửi cùng với (hoặc gửi thay thế cho) các mô tả văn bản (thành 

phần 2). Nhiều giá trị có thể được gửi trong một giá trị CWE và chúng có thể là sự pha 

trộn giữa mã và văn bản nhưng chỉ khi chúng là cần thiết để tạo nên một chẩn đoán, thể 

hiện hay khái niệm. Nếu văn bản theo sau mã như một giá trị độc lập, nó sẽ được coi như 

là một mô tả làm rõ hoặc phụ lục đối với mã. Ví dụ: 

OBX|1|CWE|19005-8^X-ray impression^LN~29548-5^DiagnosisImpPatient^LN |1|428.0^CONGESTIVE 

HEART FAILURE^I9C~^MASSIVE HEART|...<cr> 

Văn bản trong thành phần dữ liệu thứ 2 phải là mô tả chính xác của các mã trong 

thành phần dữ liệu thứ 1. Tương tự như vậy, nếu được sử dụng thì văn bản trong thành 

phần dữ liệu thứ 5 phải là mô tả chính xác của các mã trong thành phần dữ liệu thứ 4. 

Chèn CDA vào trong một phân đoạn OBX: 

Tài liệu CDA được trao đổi trong phân đoạn OBX. Giá trị của trường dữ liệu 

OBX-2-Kiểu giá trị cần được thiết lập là 'ED'. OBX-5- giá trị quan sát chứa gói MIME 

được mã hóa như kiểu dữ liệu được đóng gói. Các thành phần nên mang giá trị như sau: 

 Giá trị của OBX-5.2-Kiểu dữ liệu là 'multipart.' 

 Giá trị của OBX-5.3-Kiểu phụ của dữ liệu là '-hl7- cda-level-one.' 

 Giá trị của OBX-5.4-Mã hóa là 'A'. (Lưu ý rằng bản thân gói MIME không 

được mã hóa base64 mà các thực thể trong gói MIME được mã hóa base64. 

Một gói MIME được gửi đi dưới dạng văn bản ASCII. Do đó, giá trị chính xác 

là 'A' chứ không phải 'Base64.' 

 Giá trị của OBX-5.5-Dữ liệu giống như gói MIME. Mỗi thực thể trong gói 

MIME phải được mã hóa base64. Như đã nêu trong Chương 2, "các thành phần 

dữ liệu trước khi truyền phải được kiểm tra để tìm các ký tự phân cách HL7 (và 

các ký tự ASCII không được in ra khác hoặc các ký tự không phải ASCII như 

LineFeed) và các ký tự tìm được phải được loại bỏ bằng cách sử dụng các chuỗi 

thoát (escape) HL7 được định nghĩa trong phần 2.7. Sử dụng các chuỗi thoát 

trong các trường văn bản. Tại ứng dụng tiếp nhận, trường dữ liệu phải được lấy 

lại các ký tự này sau khi được phân tích" Kết quả là các chuỗi CR/LF bắt buộc 

trong gói MIME cần phải được bỏ đi (tức là chuyển đổi sang '\ X0D0A \') trước 

khi truyền đi. Kiểu nội dung của thực thể MIME đầu tiên được đặt là 

'application/x-hl7-cda-level-one+xml' và cần chứa tài liệu CDA. Các đối tượng 

đa phương tiện được đề cập đến trong tài liệu CDA là cần được truyền trong tài 

liệu CDA sẽ được đặt vào các thực thể kế tiếp của gói MIME. 
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7.4.2.6 OBX-6   Đơn vị   (CWE)   00574  

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 đơn vị đo lường cho giá trị trong OBX-

5-Giá trị quan sát. Hệ thống mã hóa dùng để xác định các giá trị bao gồm UCUM, ISO +, 

ANSI X3.50 - 1986 và các hệ thống mã hóa tại từng địa điểm cụ thể (các hệ thống mã 

hóa nội bộ). Xem xét đến định hướng phiên bản 3 và việc sử dụng hiệu quả các tài liệu / 

bản tin phiên bản 2 và 3 trong một đơn vị, khuyến khích sử dụng UCUM.  

7.4.2.7 OBX-7   Khoảng tham chiếu    (ST)   00575  

Thành phần: cho các giá trị số trong các định dạng: 

a) giới hạn dưới - giới hạn trên (khi cả giới hạn trên và dưới được xác định, ví dụ 

như kali 3,5-4,5) 

b) >giới hạn dưới (nếu không có giới hạn trên, ví dụ: > 10) 

c) <giới hạn trên (nếu không có giới hạn dưới, ví dụ: <15) 

các giá trị ký tự chữ cái: giá trị bình thường có thể được báo cáo tại vị trí này 

Định nghĩa: Với quan sát định lượng lượng chất độc hại, giới hạn trên của phạm vi 

xác định giới hạn độc hại. Nếu quan sát định lượng một loại thuốc, giới hạn dưới xác 

định các giới hạn sử dụng thấp nhất và giới hạn trên đại diện cho giới hạn sử dụng cao 

nhất mà khi vượt qua đó thì dễ xảy ra tác dụng phụ độc hại. 

7.4.2.8 OBX-8   Mã diễn giải    (CWE)   00576  

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một hoặc nhiều mã chỉ ra đánh giá phân loại 

của giá trị quan sát (OBX.5) như "bình thường", "bất thường", "dương tính", "âm tính", 

"kháng", "mẫn cảm"… 

Trường dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để truyền đạt đánh giá về một quan 

sát trong trường hợp không thể thu được một kết quả hợp lệ. Nó bao gồm các xét nghiệm 

bị từ chối trong phòng xét nghiệm do sự hiện diện của các chất gây nhiễu, nhiễm độc mẫu 

hay kiểm soát chất lượng không đạt. 

Cũng như kiểu dữ liệu CWE, trường dữ liệu này có thể được điền bằng mã định 

nghĩa bởi HL7 hoặc các hệ thống mã khác (như SNOMED). Tham khảo Bảng do người 

dùng định nghĩa 0078- mã giải thích để tìm các mục tiềm năng. 

Nếu bên thực hiện yêu cầu có thể xác định được trạng thái của một báo cáo văn 

bản như các báo cáo X-quang ngực hay môi trường nuôi cấy vi sinh thì nó sẽ báo cáo là 

"N" khi bình thường và "A" khi bất thường. Có thể gửi nhiều mã (ví dụ như bất thường 

và tồi tệ hơn) cùng lúc và các mã này sẽ được ngăn cách bởi một dấu phân cách lặp lại (ví 

dụ "A~W"). 

Các kết quả cũng có thể được báo cáo nhanh bằng cách báo cáo trạng thái bình 

thường mà không xác định giá trị chính xác của kết quả. Các báo cáo nhanh như vậy là 

khá phổ biến trong các ghi chú lâm sàng, ví dụ như bác sĩ ghi đơn giản là “kết quả 

glucose bình thường”. Báo cáo nhanh này cũng xuất hiện trong báo cáo kinh nghiệm sử 

dụng thuốc. Trong những trường hợp như vậy, kết quả có thể được báo cáo trong OBX 

bằng cách báo cáo mã giải thích trong OBX-8-Mã giải thích mà không chỉ định bất kỳ giá 

trị nào trong OBX-5- giá trị quan sát. 

7.4.2.9 OBX-9   Xác suất    (NM)   00577  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa xác suất một kết quả là đúng đối với các kết 

quả có giá trị phân loại. Nó chủ yếu được áp dụng với các kết quả mã hóa rời rạc. Nó là 

một số thập phân được thể hiện như là một chuỗi ASCII nằm giữa 0 và 1 

7.4.2.10 OBX-10   Đặc tính của xét nghiệm bất thường    (ID)   00578  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đặc tính của một xét nghiệm bất thường. 

Tham khảo Bảng HL7 0080 – Đặc tính của xét nghiệm bất thường để tìm các giá trị hợp 

lệ. Có thể sử dụng nhiều mã cách nhau bởi dấu phân cách lặp lại. Ví dụ, giá trị bình 

thường dựa vào tuổi, giới tính và chủng tộc sẽ được mã hóa là "A ~ S ~ R". 
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Giới hạn của việc sử dụng các mã trong bảng này phải phù hợp với các quy định 

trong phân đoạn PID, cụ thể là PID-35-Mã loài, PID-36-Mã giống và PID-37-Dòng 

dõi/nòi giống 

7.4.2.11 OBX-11   Trạng thái kết quả quan sát    (ID)   00579  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trạng thái kết quả quan sát. Tham khảo Bảng 

HL7 0085 –Giải thích mã trạng thái kết quả quan sát để tìm các giá trị hợp lệ. Trường dữ 

liệu này phản ánh tình trạng hoàn thành hiện tại của các kết quả cho một định danh quan 

sát. 

Trường dữ liệu này là bắt buộc. Các phiên bản trước đây của HL7 ngầm định điều 

này bằng cách xác định giá trị mặc định là "F". Mã F chỉ ra rằng kết quả đã được xác 

minh là đúng và là kết quả cuối cùng. Mã “W” chỉ ra rằng kết quả đã được xác minh là 

sai (không chính xác); một kết quả thay thế (sửa chữa) có thể được truyền đi sau. Mã “C” 

chỉ ra rằng dữ liệu chứa trong trường dữ liệu OBX-5-giá trị quan sát là để thay thế dữ liệu 

kết quả (đã được xác minh và là) cuối cùng với cùng một định danh quan sát (kể cả hậu 

tố nếu có) và định danh quan sát phụ được gửi đi trước đó thường là vì kết quả trước đó 

bị sai. Mã “D” chỉ ra rằng dữ liệu được gửi đi trước đó trong một phân đoạn kết quả với 

cùng một định danh quan sát (kể cả hậu tố nếu có) và định danh quan sát phụ sẽ bị xóa. 

Khi thay đổi hoặc xóa một kết quả, các phân đoạn OBX với cùng một định danh quan sát 

và định danh quan sát phụ sẽ được thay thế hoặc xóa như một đơn vị. Tiến trình bình 

thường của các kết quả từ trung gian (ví dụ 'cầu khuẩn gram dương') đến cuối cùng (ví dụ 

'tụ cầu vàng') không nên được truyền như là C (chính xác) mà nên được truyền như là P 

(tùy theo từng trường hợp cụ thể) cho đến khi chúng là cuối cùng. 

Nếu một quan sát bao gồm nhiều phân đoạn OBX với cùng một định danh quan 

sát (kể cả hậu tố nếu có) và định danh quan sát phụ thì trạng thái kết quả quan sát được áp 

dụng cho tất cả các phân đoạn OBX, trừ trường hợp giá trị là D hoặc X. Giá trị D hoặc X 

chỉ có thể áp dụng cho từng OBX đơn lẻ. Tất cả các phân đoạn OBX khác với cùng một 

định danh quan sát và định danh quan sát phụ phải có cùng một giá trị. 

Trong trường hợp các hệ thống mã hóa như LOINC, các quy tắc trên thường có 

nghĩa là Trường dữ liệu này áp dụng cho một phân đoạn OBX duy nhất. 

Có những tình huống khi mà nhóm quan sát cần cho một yêu cầu phải được xác 

định tự động tại thời điểm đưa ra yêu cầu. Sau đó nhóm này được xác định bởi tập hợp 

các phân đoạn OBX truyền đi cùng với yêu cầu và được tạo ra bởi bên yêu cầu. Ví dụ, đo 

lường tính thời gian của xét nghiệm đường huyết có thể khác nhau giữa các phòng xét 

nghiệm. Một đơn vị có thể báo cáo ở -30, -15, 0, 30, 60 và 120 phút, trong khi đơn vị 
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khác có thể báo cáo ở -30, 0, 30, 60, 90 và 120 phút. Các mục trong danh mục tổng thể có 

thể tồn tại cho từng phần tử đơn lẻ trong nhóm nhưng không phải cho cả nhóm. Một ví dụ 

khác là các nghiên cứu Renin trong đó các mô tả chi tiết có thể được thực hiện sau khi 

yêu cầu mà không cần một định nghĩa trong danh mục tổng thể cho mỗi hoán vị của phần 

tử có thể. Các phân đoạn OBX trong bản tin ORM có thể được sử dụng để tạo ra các mô 

tả linh động để chứa các hoán vị mà không cần một định nghĩa được xác định trước trong 

danh mục tổng thể cho chính nhóm đó. Trường dữ liệu trạng thái kết quả trong phân đoạn 

OBX có thể được sử dụng để cho biết OBX trong bản tin ORM có được sử dụng để cung 

cấp một mô tả linh động hay để trao đổi một kết quả trong phạm vi của yêu cầu hay 

không. Trạng thái O được sử dụng để chỉ ra rằng phân đoạn OBX được sử dụng cho một 

mô tả linh động của kết quả yêu cầu. Phân đoạn OBX được sử dụng cho một mô tả linh 

động phải chứa mã kiểm tra chi tiết, đơn vị… với trường dữ liệu OBX-11 mang giá trị O 

và OBX-2 và OBX-5 mang giá trị rỗng. 

7.4.2.12 OBX-12   Ngày hiệu lực của khoảng tham chiếu   (DTM)   00580 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và (tùy chọn) giờ mà các giá trị trong 

OBX-7-dải tham chiếu trở nên có hiệu lực. 

Quy tắc sử dụng: Trường dữ liệu này chỉ được điền giá trị nếu OBX-7-dải tham 

chiếu được sử dụng. 

Khi trường dữ liệu này xuất hiện, nó tạo điều kiện so sánh các kết quả đồng nhất 

với các dải tham chiếu khác nhau. Các giá trị dải tham chiếu có thể khác nhau do những 

thay đổi trong thực hành xét nghiệm. Những khác biệt này có thể phản ánh các thực hành 

được cập nhật trong xét nghiệm y học hay việc sử dụng các thiết bị được cập nhật. 

7.4.2.13 OBX-13   Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người dùng    (ST)   00581  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho phép đơn vị sản xuất ghi lại mã số phụ thuộc 

kết quả để phân loại các quan sát tại hệ thống tiếp nhận. Nên hạn chế sử dụng trường dữ 

liệu này bởi vì hầu hết các phân loại là các thuộc tính cố định của định danh quan sát và 

có thể được định nghĩa trong danh mục tổng thể quan sát có liên quan (xem mô tả trong 

Chương 8). 

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, giá trị các quan sát của các điều khiển này 

khác nhau một cách thức phức tạp và hệ thống tiếp nhận không muốn tính toán lại. Một 

ví dụ là kết quả mẫn cảm với kháng sinh. Một số hệ thống ưu tiên chỉ hiển thị kết quả 

mẫn cảm của các loại kháng sinh rẻ tiền tùy thuộc vào cơ cấu, nguồn gốc của mẫu vật và 

tình trạng dị ứng của bệnh nhân. Dịch vụ gửi muốn gửi tất cả các thông tin mẫn cảm để 
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một số người sử dụng đặc quyền (như các chuyên gia bệnh truyền nhiễm) có thể xem lại 

tất cả các kết quả nhưng người dùng không có đặc quyền sẽ chỉ thấy các kháng sinh 

"được ưa thích". Chúng tôi hy vọng rằng các trường hợp khác cũng xảy ra 

7.4.2.14 OBX-14   Ngày / Thời gian của quan sát    (DTM)   00582  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là bắt buộc trong hai trường hợp. Trường hợp đầu 

tiên là khi các quan sát được báo cáo bên dưới một tiêu đề báo cáo (OBR) mang Ngày / 

Thời gian khác. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp các truy vấn, các trình tự xét 

nghiệm đúng thời điểm hoặc các nghiên cứu thanh lọc mà trong đó một phép đo trong 

nhóm có thể có thời gian khác với các phép đo khác. 

Nó cũng có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp các phân đoạn OBX được gửi 

đến bên thực hiện yêu cầu bởi bên yêu cầu. Trong trường hợp này ngày quan sát được 

truyền đi có thể sẽ không liên quan đến ngày quan sát được yêu cầu. Tại Pháp, các dịch 

vụ yêu cầu thường xuyên gửi một tập các quan sát cuối cùng cùng với yêu cầu về một tập 

các quan sát mới. Ngày của các quan sát này là quan trọng đối với các phòng xét nghiệm 

của bên thực hiện yêu cầu. 

Trong mọi trường hợp, ngày-giờ quan sát là ngày-giờ có liên quan sinh lý hoặc 

xấp xỉ gần nhất với ngày-giờ đó. Trong trường hợp xét nghiệm được thực hiện trên các 

mẫu, ngày-giờ có liên quan là ngày-giờ thu thập mẫu. Trong trường hợp các quan sát 

được thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân (ví dụ như hình ảnh X-quang, tiền sử và chức 

năng), ngày-giờ quan sát là ngày-giờ mà các quan sát được thực hiện. 

7.4.2.15 OBX-15   ID nhà sản xuất    (CWE)   00583  

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: được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. Hiện tại, 

trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Trường dữ liệu này chứa 

định danh duy nhất của dịch vụ sản xuất có trách nhiệm. Nó phải được báo cáo một cách 

rõ ràng khi các kết quả xét nghiệm được tạo ra tại các phòng xét nghiệm bên ngoài. Khi 

giá trị trường dữ liệu này là rỗng, hệ thống tiếp nhận giả định rằng các quan sát đã được 

tạo ra bởi đơn vị gửi. Thông tin này hỗ trợ các quy định CLIA ở Mỹ. Mã cho định danh 
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nhà sản xuất được ghi lại theo kiểu dữ liệu CWE. Tại Mỹ, số Medicare của dịch vụ sản 

xuất được đề nghị sử dụng như định danh. 

7.4.2.16 OBX-16   Người quan sát chịu trách nhiệm    (XCN)   00584  

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)> 
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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 được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Hiện tại, trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Khi được 

yêu cầu, trường dữ liệu này chứa định danh của cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm cho 

một quan sát (tức là người thực hiện hoặc xác minh quan sát). Trong dịch vụ điều dưỡng, 

người quan sát thường là chuyên gia thực hiện quan sát (ví dụ như đo huyết áp). Trong 

phòng xét nghiệm, người quan sát là kỹ thuật viên thực hiện hoặc xác minh phân tích đó. 

Mã cho người quan sát được ghi lại theo kiểu dữ liệu CWE. Nếu mã được gửi là mã nội 

bộ, nó phải là duy nhất và rõ ràng khi so sánh với OBX-15-ID nhà sản xuất 

7.4.2.17 OBX-17   Phương pháp quan sát    (CWE)   00936  

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)> 

Trường dữ liệu tùy chọn này có thể được sử dụng để truyền phương pháp hoặc quy 

trình thực hiện quan sát khi hệ thống gửi muốn phân biệt một phép đo thu được bằng các 

phương pháp khác nhau và sự khác biệt này không được chỉ ra trong định danh xét 

nghiệm. Các phòng xét nghiệm hóa học thường không chỉ rõ các phương pháp khác nhau 
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được sử dụng để đo lường một thành phần huyết thanh nhất định (ví dụ như, kali huyết 

thanh) trong tên của xét nghiệm. Xem Hướng dẫn sử dụng LOINC® để biết nội dung 

thảo luận đầy đủ hơn về những khác biệt này. Nếu một dịch vụ thực hiện quan sát muốn 

báo cáo phương pháp đã sử dụng để có được một quan sát cụ thể nhưng phương pháp này 

không được thể hiện trong tên xét nghiệm thì họ có thể sử dụng trường dữ liệu này. 

Có thể sử dụng các mã phương pháp EUCLIDES hoặc các bảng do người dùng 

định nghĩa như một thay thế. 

7.4.2.18 OBX-18   Định danh thiết bị   (EI)   01479  

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 giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Hiện tại, trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Trường dữ 

liệu này xác định thiết bị cụ thể (ví dụ thiết bị phân tích, mô-đun thiết bị phân tích, nhóm 

thiết bị phân tích…) chịu trách nhiệm tạo ra quan sát. Đây là định danh được lấy từ danh 

sách tổng thể các thiết bị của một tổ chức, trong đó tổ chức được xác định bởi Mã định 

danh thực thể hoặc bởi "định danh Nhà sản xuất" (OBX-15) nếu mã định danh thực thể là 

trống. Danh sách tổng thể cần cung cấp được loại thiết bị, số serial… Tuy nhiên thông tin 

này không được lên kế hoạch để truyền với mọi phân đoạn OBX. Việc lặp đi lặp lại của 

trường dữ liệu này cho phép thể hiện thứ bậc của các thiết bị (cấp thấp nhất đầu tiên) ví 

dụ, mô-đun của một thiết bị, thiết bị bao gồm các mô-đun, cụm nhiều thiết bị… 

7.4.2.19 OBX-19   Ngày / Thời gian phân tích    (DTM)   01480  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để truyền các dấu mốc thời gian liên 

quan đến việc tạo ra kết quả phân tích của công cụ được xác định trong Định danh thiết bị 

(xem phần trên). 

7.4.2.20 OBX-20   Vùng quan sát    (CWE)   02179  

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này thường chứa các điểm/vùng/bộ phận trên cơ thể 

đã thực hiện đo lường được báo cáo. Trường dữ liệu này không được sử dụng cho nguồn 

mẫu hoặc điểm thu thập mẫu. 

Thông tin này là đặc biệt quan trọng nếu ý nghĩa lâm sàng của một giá trị phụ 

thuộc trực tiếp vào địa điểm (ví dụ nhiệt độ trung tâm hay ngoại biên) hoặc nếu một điểm 

đo lường ảnh hưởng đến giá trị của một phép đo khác (ví dụ máy theo dõi SpO2 kẹp ngón 

tay có trên cùng một cánh tay với máy đo huyết áp hay không). Trong hầu hết các trường 

hợp những quan sát này được thực hiện trực tiếp trên bệnh nhân và không liên quan đến 

mẫu. 

Trường dữ liệu này có thể sử dụng tất cả các hệ thống mã hóa được công nhận trên 

toàn quốc bao gồm SNOMED hay MDC; ngoài ra, cũng có thể sử dụng Bảng HL7 0163 

– Vị trí trên cơ thể. Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của 

trường dữ liệu này theo yêu cầu riêng của ngành  

7.4.2.21 OBX-21   Định danh quan sát   (EI)   02180 

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 duy nhất cho quan sát này. Định 

danh cụ thể này là không đổi trong các bản tin. 

Lưu ý: OBX-21 định danh quan sát cụ thể được giới thiệu trong phiên bản 2.6 để hỗ trợ 

các khái niệm và cấu trúc bản tin Chăm sóc bệnh nhân. Tại thời điểm này, không có ghi 

chép nào về việc sử dụng trường dữ liệu này trong các bản tin như được mô tả trong 

chương này. Điều này không loại trừ việc sử dụng trường dữ liệu OBX-21, nhưng người 

thực hiện cần cẩn trọng trong việc sử dụng trường dữ liệu này bên ngoài tình huống chăm 

sóc bệnh nhân cho đến các trường hợp sử dụng thích hợp được thiết lập. Định danh này 

cung cấp tham chiếu liên tục đến một đối tượng bên trong hoặc bên ngoài bản tin và đại 

diện cho một định danh được thành lập bởi các ứng dụng bên ngoài hơn là các lưu ý về 

thời gian bản tin .   
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7.4.2.22 OBX-22   Mã cách thức    (CNE)   02182  

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 thực tế của quan sát (như mục đích, yêu 

cầu, dự định, sự kiện). Tham khảo Bảng HL7 0725 – Mã cách thức để tìm các giá trị hợp 

lệ. Trường dữ liệu này chỉ được sử dụng với các sự kiện kích hoạt và bản tin mới từ phiên 

bản 2.6 trở đi. Nếu trường dữ liệu này không được điền giá trị trong các bản tin đã được 

định danh thì giá trị được giả định là 'EVN'. 

Lưu ý:  OBX-22 Mã cách thức được giới thiệu trong phiên bản 2.6 để hỗ trợ các khái 

niệm và cấu trúc bản tin Chăm sóc bệnh nhân. Tại thời điểm này, không có ghi chép nào 

về việc sử dụng trường dữ liệu này trong các bản tin như được mô tả trong chương này. 

Điều này không loại trừ việc sử dụng trường dữ liệu OBX-22, nhưng người thực hiện cần 

cẩn trọng trong việc sử dụng Trường dữ liệu này bên ngoài tình huống chăm sóc bệnh 

nhân cho đến các trường hợp sử dụng thích hợp được thiết lập. Lưu ý tương tự cũng được 

dành cho OBX-21-Định danh quan sát cụ thể nhưng cần đặc biệt quan tâm đến OBX-22 

vì nó có thể thay đổi mục đích của các phân đoạn / bản tin và gây ra các vấn đề về tương 

thích ngược. 

7.4.2.23 OBX-23   Tên tổ chức thực hiện   (XON)   02283 

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 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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Hiện tại, trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Trường dữ 

liệu này chứa tên tổ chức / dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ. Nếu giá trị 

Trường dữ liệu này là rỗng, hệ thống tiếp nhận sẽ giả định rằng các quan sát được tạo ra 

bởi bên gửi. Thông tin về tổ chức thực hiện được ghi lại theo kiểu dữ liệu XON. Tại Mỹ, 

số Medicare của tổ chức thực hiện được đề xuất sử dụng như là định danh (thành phần dữ 

liệu 10). 

Đối với các phòng xét nghiệm, trường dữ liệu này chỉ rõ phòng xét nghiệm tạo ra 

kết quả xét nghiệm được mô tả trong phân đoạn OBX này. Ví dụ, nó phải được báo cáo 

một cách rõ ràng nếu các kết quả xét nghiệm được tạo ra tại các phòng xét nghiệm bên 

ngoài. Thông tin này hỗ trợ quy định CLIA ở Mỹ. Với các phòng xét nghiệm của Mỹ 

được CLIA chứng nhận, số định danh CLIA có thể được sử dụng cho định danh tổ chức 

(thành phần 10). 

7.4.2.24 OBX-24   Địa chỉ tổ chức thực hiện   (XAD)   02284 

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 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)> 
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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 dịa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Hiện tại, trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Trường dữ 

liệu này chứa địa chỉ tổ chức / dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ. 

Đối với các phòng xét nghiệm, trường dữ liệu này chỉ rõ địa chỉ phòng xét nghiệm 

tạo ra kết quả xét nghiệm được mô tả trong phân đoạn OBX này. Ví dụ, nó phải được báo 

cáo một cách rõ ràng nếu các kết quả xét nghiệm được tạo ra tại các phòng xét nghiệm 

bên ngoài. Thông tin này hỗ trợ quy định CLIA ở Mỹ.  

7.4.2.25 OBX-25   Giám đốc của tổ chức y tế thực hiện   (XCN)   02285  

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)> 
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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 được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 

2.7. Hiện tại, trường dữ liệu này được đưa vào thông qua các phân đoạn PRT. Trường dữ 

liệu này cho biết thông tin người phụ trách chuyên môn của tổ chức / dịch vụ chịu trách 

nhiệm thực hiện các dịch vụ.  
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Đối với các phòng xét nghiệm, trường dữ liệu này chỉ rõ người phụ trách chuyên 

môn của tổ chức tạo ra kết quả xét nghiệm được mô tả trong phân đoạn OBX này. Trường 

dữ liệu này là khác với trường dữ liệu OBX-16. Trường dữ liệu OBX-16 xác định cá 

nhân thực hiện các xét nghiệm (tạo ra quan sát) trong khi trường dữ liệu này xác định cá 

nhân phụ trách chuyên môn của tổ chức có trách nhiệm với kết quả đó. Ví dụ, nó phải 

được báo cáo một cách rõ ràng nếu các kết quả xét nghiệm được tạo ra tại các phòng xét 

nghiệm bên ngoài. Thông tin này hỗ trợ quy định CLIA ở Mỹ. 

7.4.2.26 OBX-26   Bộ phận phát hành kết quả bệnh nhân   (ID)   02313  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa hướng dẫn về việc có chia sẻ kết quả với 

bệnh nhân hay không và nếu có thì chia sẻ như thế nào.  

Các giá trị hợp lệ được cung cấp trong Bảng HL7 0909 – Kế hoạch phân nhóm 

phát hành kết quả bệnh nhân  

7.4.2.27 OBX-27   Nguyên nhân gốc   (CWE)   03308  

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: yếu tố này chứa mã lý do chỉ ra nguyên nhân gốc rễ cho việc cấp lại 

một báo cáo phòng xét nghiệm đã được phát hành trước đó. Yếu tố này được sử dụng kết 

hợp với OBX-11 Trạng thái kết quả quan sát để xác định nguyên nhân gốc rễ cho một kết 

quả được cấp lại trong trường hợp chỉnh lý, cải thiện hoặc xem lại kết quả. Ví dụ như 

trường hợp kết quả xét nghiệm được cấp lại do trục trặc thiết bị. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0914 – Nguyên nhân gốc rễ trong 

Chương 2C. Các bảng mã để tìm giá trị cần thiết. 
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7.4.2.28 OBX-28   Điều khiển tiến trình xử lý nội bộ    (CWE)   03309  

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: phần tử này chứa thông tin dự định sử dụng cho việc xử lý nội bộ 

được xác định, đặc biệt là thông tin về điều khiển quá trình / kiểu trạng thái. Để tăng tính 

linh hoạt, nó được định nghĩa là lặp đi lặp lại và sử dụng kiểu dữ liệu CWE. Cách sử 

dụng cụ thể được quy định trong cấu hình bản tin hoặc hướng dẫn thực hiện (xem 

Chương 2.B) hoặc có thể được xác định theo các thỏa thuận nội bộ trong tổ chức. 

Ví dụ, một hệ thống thông tin phòng xét nghiệm có thể sử dụng phần tử này để 

truyền trạng thái nội bộ trong quá trình xử lý trước khi kết quả được phát hành bên ngoài 

tổ chức, chẳng hạn như sửa đổi báo cáo trước đó, trì hoãn sửa đổi báo cáo. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0915 – Mã điều khiển quá trình trong 

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

7.4.3 SPM – Phân đoạn mẫu xét nghiệm  

Mục đích của phân đoạn này là mô tả đặc điểm của một mẫu. Nó khác với mục 

đích của OBR là xử lý thông tin của một yêu cầu cụ thể. Nó khác với phân đoạn SAC là 

xử lý thuộc tính vật/lọ chứa của mẫu. Lợi thế của phân đoạn mẫu riêng biệt là nó khái 

quát các mối quan hệ giữa các yêu cầu, kết quả, mẫu và vật/lọ chứa mẫu. 

Mẫu được định nghĩa là "Một thực thể vật lý;có thể là một cá nhân, một nhóm, 

một mục hoặc là một phần đại diện của một nhóm, một lớp lớn hơn; là mục tiêu của một 

quan sát hoặc phân tích với mục đích rút ra kết luận về nhóm, lớp đó". Lưu ý rằng bất kỳ 

thực thể vật chất nào trong vũ trụ cũng đều có thể trở thành mẫu xét nghiệm. 

Mẫu được thu thập hoặc lấy từ một nguồn và có thể đại diện cho nguồn hoặc cho 

độ lệch nguồn. Mẫu có thể được sử dụng hoàn toàn hoặc một phần cho một quan sát và 

tất cả phần còn lại là không bị thay đổi và có thể được lưu trữ. 

Phân đoạn này cũng có thể được sử dụng trong các trường hợp giới hạn để mô tả 

một mẫu "ảo". Đặc biệt là để xác định các đặc tính cần thiết cho một mẫu vật trong phạm 

vi của một quan sát hoặc xét nghiệm cụ thể. 
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Tóm lại, SPM đại diện cho các thuộc tính cụ thể và duy nhất của một mẫu xét 

nghiệm. 

Bảng thuộc tính HL7 – SPM – Mẫu xét nghiệm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI O   01754 Thiết lập ID – SPM 

2   EIP O   01755 ID mẫu xét nghiệm  

3   EIP O Y  01756 Các ID mẫu xét nghiệm gốc 

4   CWE R  0487 01900 Loại mẫu xét nghiệm 

5   CWE O Y 0541 01757 
Mô tả bổ sung làm rõ kiểu mẫu xét 

nghiệm  

6   CWE O Y 0371 01758 Chất phụ gia mẫu xét nghiệm  

7   CWE O  0488 01759 Phương pháp thu thập mẫu xét nghiệm  

8   CWE O  9999 01901 Vị trí nguồn mẫu xét nghiệm 

9   CWE O Y 0542 01760 
Mô tả bổ sung làm rõ vị trí nguồn mẫu 

xét nghiệm  

10   CWE O  0543 01761 Vị trí thu thập mẫu xét nghiệm  

11   CWE O Y 0369 01762 Vai trò của mẫu xét nghiệm  

12   CQ O   01902 Khối lượng mẫu xét nghiệm  thu thập 

13  6= NM C   01763 Số mẫu xét nghiệm được nhóm lại 

14   ST O Y  01764 Mô tả mẫu xét nghiệm  

15   CWE O Y 0376 01908 Mã xử lý mẫu xét nghiệm  

16   CWE O Y 0489 01903 Mã nguy cơ mẫu xét nghiệm  

17   DR O   01765 
Ngày / Thời gian thu thập mẫu xét 

nghiệm  

18   DTM O   00248 Ngày / Thời gian nhận mẫu xét nghiệm  

19   DTM O   01904 Ngày / Thời gian mẫu xét nghiệm hết hạn 

20 1..1  ID O  0136 01766 Tính sẵn sàng của mẫu xét nghiệm 

21   CWE O Y 0490 01767 Lý do từ chối mẫu xét nghiệm  

22   CWE O  0491 01768 Chất lượng mẫu xét nghiệm  

23   CWE O  0492 01769 Sự phù hợp mẫu xét nghiệm  

24   CWE O Y 0493 01770 Điều kiện mẫu xét nghiệm  

25   CQ O   01771 Số lượng mẫu xét nghiệm hiện tại 

26  4= NM O   01772 Số lượng vật chứa mẫu xét nghiệm  

27   CWE O  9999 01773 Loại vật chứa mẫu xét nghiệm 

28   CWE O  0544 01774 Điều kiện vật chứa mẫu xét nghiệm  
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

29   CWE O  0494 01775 Vai trò con của mẫu xét nghiệm  

30   CX O Y  02314 ID tham gia 

31   CX O Y  02315 ID mẫu xét nghiệm khác 

32   EI O N  02316 ID lô hàng vận chuyển 

7.4.3.1 SPM -1   Thiết lập ID - SPM   (SI)   01754  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự và được sử dụng để xác định từng 

phân đoạn SPM riêng biệt trong cấu trúc bản tin gồm các phân đoạn SPM lặp đi lặp lại. 

7.4.3.2 SPM-2   ID mẫu xét nghiệm    (EIP)   01755 

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh được ấn định bởi bên chỉ định (EI):  <Entity Identifier 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh được ấn định bởi bên thực hiện (EI):  <Entity Identifier 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh duy nhất cho mẫu được tham 

chiếu bởi các ứng dụng bên yêu cầu hoặc các ứng dụng bên thực hiện yêu cầu hoặc cả 

hai. 

Trường dữ liệu này là không bắt buộc vì có những trường hợp sử dụng trong đó 

một định danh mẫu duy nhất có thể không tồn tại. Tình huống đầu tiên là khi một ứng 

dụng bên yêu cầu khởi tạo một yêu cầu quan sát đối với một mẫu có sẵn mà không cần 

xác định duy nhất mẫu đó. Ngoài ra, với cấu trúc bản tin TCU_U10 được sử dụng trong 

các bản tin thiết lập mã kiểm tra thiết bị tự động, phân đoạn SPM được sử dụng để xác 

định các đặc tính cần thiết của mẫu. Như vậy, TCU_U10 sử dụng SPM để xác định một 

mẫu ảo và một định danh mẫu cụ thể sẽ không tồn tại. Thông thường, các ứng dụng bên 

thực hiện yêu cầu sẽ gán định danh cho mẫu và điền vào trường dữ liệu này cho phù hợp. 

7.4.3.3 SPM-3   Các ID mẫu xét nghiệm gốc   (EIP)   01756 

Các thành phần dữ liệu:  <Placer Assigned Identifier (EI)> ^ <Filler Assigned Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh được ấn định bởi bên chỉ định (EI):  <Entity Identifier 

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

Thành phần dữ liệu con đối với Định danh được ấn định bởi bên thực hiện (EI):  <Entity Identifier 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh cho mẫu hoặc các mẫu tham gia 

vào mẫu được mô tả trong phân đoạn cụ thể. 
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Nếu Trường dữ liệu này được lặp lại thì trường dữ liệu SPM-11-Vai trò mẫu được 

điền giá trị là “L” (đã được nhóm). Các phân đoạn lặp lại của trường dữ liệu này sẽ chứa 

các định danh mẫu của mẫu xét nghiệm gốc tham gia vào nhóm mẫu xét nghiệm.  

7.4.3.4 SPM-4   Loại mẫu xét nghiệm   (CWE)   01900 

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 mô tả bản chất chính xác của thực thể sẽ là nguồn 

tài liệu cho quan sát. 

Tất cả các thực thể vật lý có thể dùng để thực hiện quan sát đều có đủ điều kiện trở 

thành một mẫu. Phần thuộc tính này mô tả một thực thể cụ thể một cách chính xác nhất 

có thể cho dù đó là một cơ cấu phức tạp (ví dụ một con đà điểu) hay một khối tế bào cụ 

thể (ví dụ một sinh thiết cơ cụ thể).  

Trường dữ liệu này có thể sử dụng tất cả các hệ thống mã hóa được công nhận trên 

toàn quốc bao gồm: 

 Bảng HL7 0487 – Kiểu mẫu (thay thế cho Bảng HL7 0070 - Mã nguồn mẫu) 

 SNOMED… 

 Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của trường dữ liệu 

này theo yêu cầu riêng của ngành 

7.4.3.5 SPM-5   Mô tả bổ sung làm rõ kiểu mẫu   (CWE)   01757 

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 mô tả làm rõ hay đánh giá về kiểu mẫu 
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Thuộc tính này được sử dụng để sửa đổi, đánh giá hoặc xác định cụ thể hơn thực 

thể được mô tả trong trường dữ liệu SPM-4-Kiểu mẫu. Nó đặc biệt hữu ích khi tập mã 

được sử dụng trong trường dữ liệu SPM-4-Kiểu mẫu không cung cấp sự chính xác cần 

thiết để mô tả đầy đủ mẫu đó. Ví dụ, nếu mẫu được mô tả một cách chính xác là 'máu tĩnh 

mạch lấy trong mao mạch' nhưng bộ mã được sử dụng chỉ cung cấp 'máu tĩnh mạch' thì 

thuộc tính này có thể được sử dụng để bổ sung mô tả làm rõ là 'mao mạch.' 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0541 – Mô tả làm rõ kiểu mẫu để tìm 

giá trị cần thiết. 

7.4.3.6 SPM-6   Chất phụ gia mẫu xét nghiệm (CWE)   01758  

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 chất phụ gia được sử dụng với các 

mẫu xét nghiệm trước hoặc tại thời điểm thu thập. Các chất phụ gia này có thể được đưa 

vào để bảo quản, duy trì hoặc tăng cường các tính chất hoặc thành phần nhất định của 

mẫu vật. Tham khảo Bảng HL7 0371 – Chất phụ gia / Chất bảo quản để tìm các giá trị 

hợp lệ. Khi có nhiều chất phụ gia được sử dụng và tồn tại nhiều mã số chất phụ gia riêng 

lẻ hợp lệ nhưng không có một giá trị hợp lệ cho nhóm kết hợp thì việc sử dụng các 

trường lặp lại cho từng giá trị riêng lẻ là thích hợp nhất. 

7.4.3.7 SPM-7   Phương pháp thu thập mẫu xét nghiệm    (CWE)   01759  

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: Mô tả quy trình hoặc thủ tục thu thập mẫu xét nghiệm 

Trường dữ liệu này có thể sử dụng tất cả các hệ thống mã hóa được công nhận trên 

toàn quốc bao gồm SNOMED; ngoài ra, cũng có thể sử dụng Bảng HL7 0488 – Phương 
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pháp thu thập mẫu. Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của 

trường dữ liệu này theo yêu cầu riêng của ngành 

7.4.3.8 SPM-8   Vị trí nguồn mẫu xét nghiệm   (CWE)   01901 

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: chỉ ra nguồn lấy mẫu. Ví dụ nếu một mẫu sinh thiết gan được lấy bằng 

kim xuyên qua da thì nguồn mẫu sẽ là 'gan'. 

Trường dữ liệu này có thể sử dụng tất cả các hệ thống mã hóa được công nhận trên 

toàn quốc bao gồm SNOMED; ngoài ra, cũng có thể sử dụng Bảng HL7 0163 – Vị trí 

trên cơ thể. Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của trường dữ 

liệu này theo yêu cầu riêng của ngành. 

7.4.3.9 SPM-9   Mô tả bổ sung làm rõ vị trí nguồn mẫu   (CWE)   01760 

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 mô tả làm rõ hay đánh giá về vị trí 

nguồn mẫu. 

Thuộc tính này được sử dụng để sửa đổi, đánh giá hoặc xác định cụ thể hơn thực 

thể được mô tả trong trường dữ liệu SPM-8-Vị trí nguồn mẫu. Nó đặc biệt hữu ích khi tập 

mã được sử dụng trong trường dữ liệu SPM-8 không cung cấp sự chính xác cần thiết để 

mô tả đầy đủ vị trí nguồn mẫu. Ví dụ, nếu vị trí nguồn mẫu được mô tả một cách chính 

xác là 'tĩnh mạch tay trái' nhưng bộ mã được sử dụng chỉ cung cấp 'tĩnh mạch tay' thì 

thuộc tính này có thể được sử dụng để bổ sung mô tả nhằm làm rõ là 'bên trái' 
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Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của trường dữ liệu 

này theo yêu cầu riêng của ngành. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0542 – Mô 

tả làm rõ kiểu nguồn mẫu để tìm giá trị cần thiết. 

7.4.3.10 SPM-10   Vị trí thu thập mẫu xét nghiệm   (CWE)   01761 

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 khác với SPM-8-Vị trí nguồn mẫu trong trường 

hợp nguồn mẫu chỉ có thể tiếp cận thông qua một điểm cụ thể (vị trí giải phẫu). Ví dụ nếu 

một mẫu sinh thiết gan được lấy bằng kim xuyên qua da thì vị trí thu thập mẫu sẽ là điểm 

đâm kim để lấy mẫu. Với máu tĩnh mạch được thu thập từ tĩnh mạch tay trái thì điểm thu 

thập mẫu sẽ là “hõm khuỷu tay” 

Ngành thú y có thể chọn các bảng hỗ trợ cho các thành phần của trường dữ liệu 

này theo yêu cầu riêng của ngành. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0543 – Vị 

trí thu thập mẫu để tìm giá trị cần thiết. 

7.4.3.11 SPM-11   Vai trò của mẫu   (CWE)   01762 

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)> 

Trường dữ liệu này cho biết vai trò của mẫu. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0369 – Vai trò của mẫu để tìm các giá trị cần thiết. Mỗi giá trị trong đó thường 

được phân biệt bởi các hệ thống và các thành phần của nó và có thể ảnh hưởng đến việc 

xử lý và quản lý dữ liệu liên quan đến mẫu. 

Nếu trường dữ liệu này không được điền giá trị thì mẫu được mô tả không có vai 

trò đặc biệt hoặc cụ thể nào ngoài việc là trọng tâm của quan sát. Những mẫu như vậy 

bao gồm bệnh nhân, môi trường và các mẫu khác được sử dụng cho phân tích. 
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Một nhóm mẫu bao gồm các loại mẫu giống nhau từ các cá nhân không có định 

danh cá nhân và tiếp đó cùng với các dịch vụ giống nhau sẽ được thực hiện. Nếu giá trị 

Vai trò của mẫu là "G" thì giá trị Số mẫu được nhóm (SPM-13) phải là tổng số mẫu có 

trong nhóm. 

Nếu vai trò của mẫu là "L" thì các phân đoạn Định danh mẫu ban đầu (SPM-4) lặp 

lại sẽ đại diện cho các mẫu riêng lẻ ban đầu mà có tham gia vào nhóm mẫu  

7.4.3.12 SPM-12   Khối lượng mẫu xét nghiệm thu thập   (CQ)   01902 

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 xác định khối lượng mẫu thu thập được. Với các 

xét nghiệm trong phòng xét nghiệm, lượng thu thập được là khối lượng của một mẫu. Cụ 

thể, các đơn vị nên được thể hiện bằng các chữ viết tắt đơn vị theo tiêu chuẩn ISO (ISO 

2955, 1977). Trường dữ liệu này chỉ chứa kết quả trừ khi bên yêu cầu hoặc bên thứ ba 

loại bỏ các mẫu. (Xem Chương 7 Phần 7.4.2.6 để biết nội dung đầy đủ về các đơn vị) 

7.4.3.13 SPM-13   Số lượng mẫu được nhóm lại   (NM)   01763 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này đề cập đến số lượng mẫu riêng biệt thuộc cùng 

một kiểu nhất định được đại diện bởi mẫu cụ thể này. Việc sử dụng Trường dữ liệu này 

được giới hạn trong các mẫu với tất cả các thuộc tính liên quan đến mẫu là giống nhau. 

Trường dữ liệu này sẽ chỉ có giá trị nếu thuộc tính vai trò của mẫu có giá trị "G" 

7.4.3.14 SPM-14   Mô tả mẫu   (ST)   01764 

Định nghĩa: Đây là trường văn bản cho phép các bản tin gửi thông tin bổ sung, đặc 

biệt là các thông tin về mẫu. 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 104 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

7.4.3.15 SPM-15   Mã xử lý mẫu xét nghiệm    (CWE)   01908  

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 mô tả phương thức một mẫu và/hoặc vật/lọ chứa 

cần được xử lý từ thời điểm thu thập đến lúc bắt đầu xét nghiệm. Do trường dữ liệu này 

là không bắt buộc nên không có giá trị giả định trong trường hợp trường dữ liệu này 

không được điền giá trị. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0376 – Mã xử lý đặc biệt để tìm các 

giá trị cần thiết 

7.4.3.16 SPM-16   Mã nguy cơ của mẫu xét nghiệm    (CWE)   01903 

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 bất kỳ nguy hiểm đã biết hay nghi ngờ liên 

quan đến mẫu xét nghiệm, ví dụ như tác nhân lây nhiễm khác thường hay mẫu máu từ 

một bệnh nhân viêm gan. Mã hoặc văn bản hoặc cả hai đều có thể không xuất hiện. Tuy 

nhiên, mã này luôn được đặt ở vị trí thành phần đầu tiên và đoạn văn bản bất kỳ trong 

thành phần dữ liệu thứ hai. Như vậy, phần văn bản không có mã phải được bắt đầu bằng 

một dấu phân tách thành phần dữ liệu. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0489 

– Mã nguy cơ để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.17 SPM-17   Ngày / Thời gian thu thập mẫu xét nghiệm  (DR)   01765 

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

Định nghĩa: cho biết ngày và giờ mẫu được lấy từ nguồn. Việc sử dụng kiểu dữ 

liệu Phạm vi ngày cho phép mô tả mẫu thu thập được trong một khoảng thời gian, ví dụ 
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như thu thập mẫu nước tiểu trong 24 giờ. Với các mẫu thu được tại một thời điểm chỉ có 

thành phần đầu tiên (Ngày / Thời gian bắt đầu) sẽ được điền giá trị. 

7.4.3.18 SPM-18   Ngày / Thời gian nhận mẫu xét nghiệm    (DTM)   00248 

Định nghĩa: Ngày / Thời gian nhận mẫu là thời điểm dịch vụ chẩn đoán tiếp nhận 

mẫu đó. Thời điểm thực tế được ghi nhận dựa trên cách quản lý mẫu nhận được và có thể 

tương ứng với thời gian mẫu được đưa vào. Điều này về cơ bản là khác với giá trị của 

trường dữ liệu SPM-17 Ngày / Thời gian thu thập mẫu  

7.4.3.19 SPM-19   Ngày / Thời gian mẫu xét nghiệm hết hạn   (DTM)   01904  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là ngày và giờ một mẫu chuyển sang không còn 

sử dụng được cho mục đích được ngầm hiểu bởi yêu cầu này. Ví dụ, trong môi trường 

Ngân hàng máu, mẫu có thể không còn sử dụng được để xét nghiệm khả năng tương 

thích trước khi truyền. Phân đoạn mẫu sẽ bao gồm SPM-21-Lý do từ chối mẫu với giá trị 

'EX' biểu thị 'Hết hạn' cho các bản tin được tạo ra sau ngày giờ này. 

7.4.3.20 SPM-20   Tính sẵn sàng của mẫu xét nghiệm    (ID)   01766  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mẫu đã có hiện đã sẵn sàng để đưa vào 

phân tích hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ thị Có / không để tìm giá trị hợp 

lý. 

7.4.3.21 SPM-21   Lý do loại bỏ mẫu xét nghiệm   (CWE)   01767  

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 mô tả một hoặc nhiều lý do một mẫu xét nghiệm 

bị từ chối sử dụng cho một phân tích / kết quả / quan sát cụ thể. Tham khảo Bảng HL7 

0490 – Lý do từ chối mẫu để tìm giá trị hợp lý 
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7.4.3.22 SPM-22   Chất lượng của mẫu xét nghiệm    (CWE)   01768  

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: Mức độ hoặc độ xuất sắc của mẫu ở nơi nhận. Bên thực hiện yêu cầu 

sẽ điền giá trị cho thuộc tính này. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0491 – 

Chất lượng mẫu để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.23 SPM-23   Sự phù hợp mẫu   (CWE)   01769 

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: Mức độ thích hợp của mẫu đối với một yêu cầu sử dụng cụ thể được 

xác định bởi bên thực hiện yêu cầu. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0492 – 

Sự phù hợp mẫu để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.24 SPM-24   Điều kiện của mẫu xét nghiệm    (CWE)   01770 

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: Chế độ hay trạng thái của thực thể mô tả tính chất của mẫu. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0493 – Điều kiện mẫu để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.25 SPM-25   Số lượng mẫu xét nghiệm hiện tại   (CQ)   01771 

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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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: Thuộc tính này cho biết số lượng mẫu xét nghiệm hiện có hoặc sẵn có 

để dùng trong các xét nghiệm sau này. 

7.4.3.26 SPM-26   Số lượng vật chứa mẫu xét nghiệm   (NM)   01772 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số lượng vật/lọ chứa của một mẫu nhất 

định. Nhằm mục đích xác minh mẫu nhận được, trường dữ liệu này có thể khác với tổng 

số mẫu đi kèm một yêu cầu. 

7.4.3.27 SPM-27   Loại vật chứa mẫu xét nghiệm   (CWE)   01773 

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: Vật chứa mẫu xét nghiệm được vận chuyển. 

Lưu ý: Nếu kiểu vật/lọ chứa được phân loại (ví dụ FBT (ống nghiệm có đáy giả), cốc…), 

các mã cụ thể nên được chuyển vào trường dữ liệu SPM-27 "Kiểu Vật/lọ chứa". Nếu 

vật/lọ chứa được đặc trưng bởi kích thước và các đặc tính khác, thông tin này nên được 

chuyển giao như các giá trị cụ thể trong phân đoạn SAC (trường: SAC-16 ... SAC-21). 

7.4.3.28 SPM-28   Điều kiện vật chứa mẫu xét nghiệm   (CWE)   01774 

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)> 
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Định nghĩa: Trong chuỗi các trường hợp mẫu được chuyển từ phòng xét nghiệm 

này đến phòng xét nghiệm khác, tình trạng của vật/lọ chứa chứa mẫu phải được ghi lại tại 

mỗi nơi nhận. Nếu vật/lọ chứa bị tổn thương theo bất kỳ cách nào (bị rách niêm phong, bị 

nứt hoặc rò rỉ…) thì chúng phải ghi lại vì lý do pháp lý. 

Tham khảo Bảng HL7 0544 - Điều kiện vật/lọ chứa để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.29 SPM-29   Vai trò con của mẫu xét nghiệm    (CWE)   01775 

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: Với các mẫu con, trường dữ liệu này sẽ định danh mối quan hệ giữa 

các mẫu này và mẫu ban đầu. Nếu trường dữ liệu này được điền giá trị thì SPM-3-Định 

danh mẫu ban đầu cũng phải được điền giá trị. Trường dữ liệu này khác với trường dữ 

liệu SPM-15-Vai trò của mẫu ở chỗ nó đề cập đến vai trò của mẫu trong mối tương quan 

với mẫu ban đầu nhiều hơn là vai trò của mẫu này đối với dịch vụ được yêu cầu. 

Tham khảo Bảng HL7 0494 – Vai trò con của mẫu để tìm giá trị phù hợp. 

7.4.3.30 SPM-30   ID gia nhập   (CX)   02314  

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 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 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 định danh nhập tương ứng của mẫu. Trong 

nhiều trường hợp, các ứng dụng liên quan đến việc thu thập, vận chuyển, kiểm tra mẫu sẽ 

gán định danh nhập riêng của chúng. Trường dữ liệu này cho phép trao đổi các định danh 

nhập này. 

Một định danh nhập có thể xác định hoặc không xác định một mẫu đơn lẻ tùy 

thuộc vào cách thức của phòng xét nghiệm. Cách tốt nhất là sử dụng định danh nhập có 

tính duy nhất trên toàn hệ thống (thường là số định danh + thành phần chỉ định cơ sở). 

Tuy nhiên, một định danh nhập có thể xác định hoặc không xác định một mẫu đơn lẻ tùy 

thuộc vào cách thức của phòng xét nghiệm. Ngoài ra, các định danh nhập thường được tái 

sử dụng theo thời gian nên nó có thể không xác định một mẫu duy nhất. 

7.4.3.31 SPM-31   ID mẫu xét nghiệm khác    (CX)   02315  

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 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 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 các định danh khác của mẫu như tham khảo 

một ứng dụng. Thông thường trường dữ liệu này được sử dụng để mang các định danh bổ 

sung cho mẫu bên cạnh các định danh được xác định trong trường dữ liệu SPM-2-Định 

danh mẫu. Trong nhiều trường hợp, các ứng dụng liên quan đến việc thu thập, vận 

chuyển, kiểm tra mẫu sẽ gán định danh mẫu bổ sung. Trường dữ liệu này cho phép trao 

đổi các định danh mẫu khác này. 

7.4.3.32 SPM-32   ID lô hàng vận chuyển    (EI)   02316  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh lô hàng vận chuyển là định danh được gán bởi đơn vị cung 

cấp dịch vụ vận chuyển để xác định duy nhất một lô hàng vận chuyển trong số các lô 

hàng của cùng một đơn vị vận chuyển. Người nhận có thể sử dụng định danh này để so 

sánh một lô hàng vật lý với bảng kê hàng hóa điện tử của lô hàng đó. 

7.4.4 PRT – Phân đoạn thông tin tham gia 

Phân đoạn thông tin tham gia chứa dữ liệu cần thiết để thêm, cập nhật, chỉnh sửa 

và xóa từ người, tổ chức hoặc địa điểm (các thành phần tham gia) tham gia vào hoạt động 

được truyền tải. 

Nói chung, phân đoạn PRT được sử dụng để mô tả một thành phần tham gia giữ 

một vai trò nhất định trong phạm vi của bản tin. Ví dụ, trong OO trong các bản tin kết 

quả, phân đoạn PRT có thể được sử dụng để cung cấp cho đơn vị thực hiện (là một người 

hay một tổ chức). Trong một bản tin vận chuyển lô hàng mẫu nó có thể là vị trí tạm dừng 

tương ứng với lô hàng vận chuyển. 

Vị trí của phân đoạn PRT chỉ ra các mối quan hệ. Nếu phân đoạn này được sử 

dụng sau phân đoạn OBX thì sự tham gia liên quan đến phân đoạn OBX đó chỉ ra những 

sự tham gia như người quan sát có trách nhiệm. 

Bảng thuộc tính HL7 – PRT – Thông tin tham gia 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩ

n 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọ

n 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  EI C N  02379 ID sự tham gia 

2 2..2  ID R  0287 00816 Mã hoạt động 

3   CWE O   02380 Lý do hoạt động 

4   CWE R  0912 02381 Sự tham gia 

5   XCN C Y  02382 Người tham gia 

6   CWE C   02383 Loại nhà cung cấp của người tham gia 

7   CWE C  0406 02384 Loại đơn vị tổ chức tham gia 

8   XON C Y  02385 Tổ chức tham gia 

9   PL C Y  02386 Vị trí tham gia 

10   EI C Y  02348 Thiết bị tham gia 

11   DTM O   02387 
Ngày / Thời gian bắt đầu tham gia (giờ 

đến) 

12   DTM O   02388 
Ngày / Thời gian kết thúc tham gia (giờ 

đi) 

13   CWE O   02389 Thời gian tham gia định tính 

14   XAD C Y  02390 Địa chỉ tham gia 

15   XTN O Y  02391 Địa chỉ viễn thông của sự tham gia 

7.4.4.1 PRT-1   ID sự tham gia    (EI)   02379  

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 duy nhất của một hồ sơ tham gia 

cụ thể. 

Trong trường hợp điểm dừng được ghi lại cho một lô hàng vận chuyển, nó xác 

định điểm dừng. 

Điều kiện: Định danh được yêu cầu khi đã biết nhưng cũng có nhiều trường hợp 

chỉ biết tên thay vì mã số định danh. 

7.4.4.2 PRT-2   Mã hoạt động    (ID)   00816  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết mục đích của bản tin. Tham khảo Bảng 

HL7 0287 – Mã hành động vấn đề / mục tiêu để tìm giá trị phù hợp. 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70287
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70912
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70406
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7.4.4.3 PRT-3   Lý do hoạt động    (CWE)   02380  

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 người, tổ chức, địa điểm hay thiết bị 

được giả định (hay thay đổi) vai trò (ví dụ như đổi ca, y tá trưởng mới…) 

7.4.4.4 PRT-4   Sự tham gia   (CWE)  02381 

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 sự liên quan về mặt chức năng với hoạt 

động đang được truyền đi (ví dụ như quản lý ca bệnh, người đánh giá, người chép lại nội 

dung, chuyên gia điều dưỡng, nữ hộ sinh, phụ tá bác sĩ…). Tham khảo Bảng HL7 0912 – 

Sự tham gia để tìm các giá trị hợp lệ. 

7.4.4.5 PRT-5   Người tham gia    (XCN)   02382  

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)> 
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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 danh tính của người được đề cập đến trong 

sự tham gia đang được truyền đi. 

Nếu thuộc tính này lặp lại thì tất cả các phần tử lặp này đều phải thể hiện cùng một 

người. 
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Điều kiện: Ít nhất một trường dữ liệu trong các trường dữ liệu người tham gia, tổ 

chức tham gia, địa điểm tham gia hoặc thiết bị tham gia phải được điền giá trị. 

7.4.4.6 PRT-6   Loại nhà cung cấp của người tham gia    (CWE)   02383  

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 nhà cung cấp của người 

tham gia. Thuộc tính này tương quan với thuộc tính STF-4 Kiểu nhân viên trong danh 

mục tổng thể. Giá trị mã hoá từ bảng tập tin tổng thể tương quan được sử dụng; bảng 

danh mục tổng thể do người dùng định nghĩa được sử dụng như hệ thống mã hóa cho 

thuộc tính này. Ví dụ, nếu sử dụng các giá trị từ STF-2 Kiểu Nhân viên thì hệ thống mã 

hóa sẽ là HL7 0182 tức là bảng Kiểu nhân viên do người dùng định nghĩa. Trường dữ liệu 

này được đưa vào phân đoạn này để hỗ trợ các yêu cầu quốc tế. Nếu phân đoạn ROL 

được sử dụng trong một bản tin thăm khám thì nó không được định hướng sử dụng như là 

một bản cập nhật danh mục tổng thể. 

Điều kiện: Trường dữ liệu này chỉ có thể được điền giá trị nếu trường dữ liệu PRT-

5 Người tham gia được điền giá trị. 

7.4.4.7 PRT-7   Loại đơn vị tổ chức tham gia    (CWE)   02384  

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 môi trường mà trong đó người tham gia 

giữ vai trò giống như được quy định tại trường dữ liệu PRT-3 Lý do hành động. Trong 

trường hợp của một người, môi trường không phải là đặc trưng cho nhà cung cấp. Các 

thông tin đặc trưng cho các nhà cung cấp được xác định trong phân đoạn PRA. 
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Thuộc tính này được đưa vào phân đoạn PRT để hỗ trợ trao đổi dữ liệu này khi 

thông tin người tham gia có thể đã không được trao đổi trước đó trong tập tin tổng thể 

hoặc để cung cấp một bối cảnh tốt hơn. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0406 

– Kiểu đơn vị tổ chức. Trường dữ liệu này được đưa vào phân đoạn này để hỗ trợ các yêu 

cầu quốc tế và không được định hướng sử dụng như là một bản cập nhật danh mục tổng 

thể. 

Điều kiện: Trường dữ liệu này chỉ có thể được điền giá trị nếu PRT-5 Người tham 

gia được điền giá trị. 

7.4.4.8 PRT-8   Tổ chức tham gia    (XON)   02385  

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 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)> 

Định nghĩa: Các tổ chức có liên quan đến sự tham gia. Nếu trường dữ liệu PRT-5 

Người tham gia được điền giá trị, nó phản ánh sự liên kết của từng sự tham gia được xác 

định trong trường dữ liệu PRT-4 Sự tham gia. Nếu không tổ chức đang tham gia trực tiếp 

như được xác định trong PRT-4 Sự tham gia. 

Nếu thuộc tính này lặp lại thì tất cả các phần tử lặp này đều phải thể hiện cùng một 

tổ chức. 

Điều kiện: Ít nhất một trường dữ liệu trong các trường dữ liệu người tham gia, tổ 

chức tham gia, địa điểm tham gia hoặc thiết bị tham gia phải được điền giá trị. 
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7.4.4.9 PRT-9   Vị trí tham gia    (PL)   02386  

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 địa điểm hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định vị trí địa lý (ví dụ trạm y tá, địa điểm 

dịch vụ phụ trợ, phòng khám hoặc tầng) đang tham gia. Nếu một trong hai trường dữ liệu 

PRT-5 Người tham gia hay PRT-8 Tổ chức tham gia được điền giá trị thì nó phản ánh vị 

trí của cá nhân hoặc tổ chức tham gia như được xác định trong trường dữ liệu PRT-4 Sự 

tham gia. Nếu không vị trí sẽ được tham gia trực tiếp như đã được xác định trong trường 

dữ liệu PRT-4 Sự tham gia. 

Nếu thuộc tính này lặp lại thì tất cả các phần tử lặp này đều phải thể hiện cùng một 

tổ chức. 

Điều kiện: Ít nhất một trường trong các trường dữ liệu người tham gia, tổ chức 

tham gia, địa điểm tham gia hoặc thiết bị tham gia phải được điền giá trị. 

7.4.4.10 PRT-10   Thiết bị tham gia    (EI)    02348  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Xác định thiết bị tham gia 

Ví dụ: Thiết bị được sử dụng để đăng ký lô hàng vận chuyển tại điểm tạm dừng 

Nếu thuộc tính này lặp lại thì tất cả các phần tử lặp lại này đều phải thể hiện cùng 

một thiết bị. 
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Điều kiện: Ít nhất một trường trong các trường dữ liệu người tham gia, tổ chức 

tham gia, địa điểm tham gia hoặc thiết bị tham gia phải được điền giá trị. 

7.4.4.11 PRT-11   Ngày / Thời gian bắt đầu tham gia    (DTM)   02387  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Ngày / Thời gian sự tham gia bắt đầu 

Trong trường hợp điểm tạm dừng, nó thể hiện thời gian lô hàng vận chuyển đến 

điểm tạm dừng. 

7.4.4.12 PRT-12   Ngày / Thời gian kết thúc tham gia    (DTM)   02388  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Ngày / Thời gian sự tham gia kết thúc 

Trong trường hợp điểm tạm dừng, nó thể hiện thời gian lô hàng vận chuyển rời 

khỏi điểm tạm dừng 

7.4.4.13 PRT-13   Khoảng thời gian tham gia định tính    (CWE)   02389  

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 độ dài thời gian định tính của sự tham gia (ví 

dụ: cho đến lần đánh giá tiếp theo, bốn ngày, cho đến lúc xuất viện…) 

7.4.4.14 PRT-14   Địa chỉ tham gia    (XAD)   02390  

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 đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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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 liên quan tới sự tham gia. Trường dữ 

liệu này có thể lặp lại để mô tả các địa chỉ thay thế hoặc các cách thể hiện khác nhau của 

cùng một địa chỉ. 

Điều kiện: Địa chỉ phải được sử dụng nếu Sự tham gia là Giám đốc tổ chức y tế 

thực hiện. 
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7.4.4.15 PRT-15   Số điện thoại của bên tham gia   (XTN)   02391  

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 chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu địa chỉ viễn thông điểm tạm dừng chứa địa chỉ viễn 

thông cho các điểm tạm dừng. Các địa chỉ viễn thông này được sử dụng để liên lạc với 

các điểm tạm dừng để lấy thông tin bổ sung liên quan đến việc tiếp nhận một lô hàng vận 

chuyển. Trường dữ liệu này có thể lặp lại để mô tả các địa chỉ thay thế hoặc các cách thể 

hiện khác nhau của cùng một địa chỉ. 

7.5 CÁC VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG 

7.5.1 Truy vấn / phản hồi 

Chú ý: Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.4 và được bỏ đi trong 

phiên bản 2.7 

7.5.2 Tự động 

Dưới đây là dữ liệu X-quang được gửi tự động 

MSH|^~\&|Xquang||CDB||200006021411||ORU^R01^ORU_R01|K172|P|...<cr>    
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PID|...<cr>    

OBR|1|X89-1501^OE|78912^RD|71020^CHEST XRAY AP \T\ LATERAL|||198703290800||||...<cr> 

OBX|1|CWE|19005-8^phim chụp X-quang^LN|4|^MASS LEFT LOWER LOBE|||A|||F|...<cr>   

OBX|2|CWE|19005-8^ phim chụp X-quang ^LN|2|^INFILTRATE RIGHT LOWER LOBE|||A|||F|...<cr> 

OBX|3|CWE|19005-8^ phim chụp X-quang ^LN|3|^HEART SIZE NORMAL|||N|||F|...<cr> 

OBX|4|FT|36687-2^Chest XR AP+Lat ^LN|1|circular density (2 x 2 cm) is seen in the posterior phân đoạn of 

 the LLL.  A second, less well-defined infiltrated circulation density is 

 seen in the R mid lung field and appears to cross the minor fissure#||||||F|...<cr> 

OBX|5|CWE|71020&REC|5|71020^Follow up CXR 1 month||30-45||||F|...<cr>  

7.5.3 Phòng xét nghiệm 

Bản tin phòng xét nghiệm: các chất điện giải, CBC, tốc độ lắng, cấy máu và xét 

nghiệm tính nhạy cảm 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

Chất điện giải 

OBR|1|870930010^OE|CM3562^LAB|2432-6^ELECTROLYTES HCFA 98 PANEL^LN| ||198703290800||| 

 401-0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L| ||||SER|^HIPPOCRATES^HAROLD^H^^DR|(555)555-1003| 

 This is requestor field #1.|Requestor field #2|Diag.serv.field #1.| 

 Diag.serv.field #2.|198703311400|||F|...<cr>  

OBX|1|NM|2951-2^SODIUM^LN||150|mmol/L|136-148|H||A|F|19850301|...<cr>  

OBX|2|NM|2823-3^POTASSIUM^LN||4.5|mmol/L|3.5-5|N||N|F|19850301|...<cr>  

OBX|3|NM|2075-0^CHLORIDE^LN||102|mmol/L|94-105|N||N|F|19850301|...<cr>  

OBX|4|NM|2028-9^CARBON DIOXIDE^LN||27|mmol/L|24-31|N||N|F|19850301|...<cr>  

 

CBC: 

OBR|2|870930011^OE|HEM3268^LAB|24359-2^HEMOGRAM+DIFFERENTIAL PANEL^LN| 

||198703290800|||401-0 ^ 

 INTERN^IRVING^I^^^MD^L|||||BLDV|^HIPPOCRATES^HAROLD^H^^DR|(555)555-1003|This is

 requestor field #1.|This is Requestor field #2.|This is lab field #1.|Lab field 

#2.|198703311400|||F|...<cr>  

OBX|1|NM|718-7^HEMOGLOBIN^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F|19860522|...<cr>  

OBX|2|NM|4544-3^HEMATOCRIT^LN||40.3|%|42-52|L||S|F|19860522|...<cr>  

OBX|3|NM|789-8^ERYTHROCYTES^LN||4.56|10*6/ml|4.7-6.1|L||S|F|19860522|...<cr>  

OBX|4|NM|787-2^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR VOLUME:^LN  

   ||88|fl|80-94|N||S|F|19860522|...<cr>  

OBX|5|NM|785-6^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN:^LN   
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   ||29.5|pg|27-31|N||N|F|19860522|...<cr>  

OBX|6|NM|786-4^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN CONCENTRATION:^LN  

   ||33|%|33-37|N||N|F|19860522|...<cr>  

OBX|7|NM|6690-2^LEUKOCYTES^LN||10.7|10*3/ml|4.8-10.8|N||N|F|19860522|...<cr>  

OBX|8|NM|770-8^NEUTROPHILS/100 LEUKOCYTES^LN||68|%|||||F|...<cr>  

OBX|9|NM|736-9^LYMPHOCYTES/100 LEUKOCYTES:^LN||29|%|||||F|...<cr>  

OBX|10|NM|5905-5^MONOCYTES/100 LEUKOCYTES:^LN||1|%|||||F|...<cr>  

OBX|11|NM|713-8^EOSINOPHILS/100 LEUKOCYTES:^LN||2|%|||||F|...<cr>   

 

Tốc độ lắng: 

OBR|3|870930011^OE|HEM3269^LAB|4537-7^ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE^LN  

   |||198703290800||| 

 401-0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|||||BLDV|^HIPPOCRATES^HAROLD^H^^DR|(555)555-1003| 

 This is requestor field #1.|This is Requestor field #2.|This is lab field 

 #1.|Lab field #2.|198703311400|||F|...<cr>  

OBX|1|NM|4537-7^ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE:^LN|  

   |7|MM/HR|0-10|N||S|F|19860522|...<cr>  

 

Kết quả micro ban đầu, xác định sinh vật 

OBR|4|2740X^OE|BC376^MIC|87040^Blood culture| ||198703290800||| 

 99-2^SPINNER^SAM^S||^Hepatitis risk||198703290830|BLDV| 

 4010^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|555-1022 X3472^^^^^^^3472|Requestor field 1|Requestor field 2| 

 Producer's field 1|Producer's field 2|198703301000|35.00|MB|F|...<cr> 

OBX|1|CWE|600-7^MICROORGANISM IDENTIFIED^LN|1|^E Coli|||A|||F|...<cr> 

OBX|2|CWE|600-7^MICROORGANISM IDENTIFIED^LN|2|^S Aureus|||A|||F|...<cr> 

 

Kết quả micro con, cho biết tính nhạy cảm kháng sinh cho sinh vật được xác định 

trong phân đoạn OBX đầu tiên của kết quả ban đầu  

OBR|5|2740X^OE|BC402^MIC|87186^Antibiotic MIC||  

   |198703290800||||G|^Hepatitis Risk||198703290830|BLDB 

   |401.0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|555-1022 X3472^^^^^^^3472|||||198703310900|40.00  

   |MB|F|600-7&MICROORGANISM IDENTIFIED&LN^1|||2740X&OE^BC376&MIC|...<cr> 

OBX|1|ST|28-1^AMIPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|2|ST|60-4^CARBENICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<16|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|3|ST|267-5^GENTAMICIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|4|ST|496-0^TETRACYCLINE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F|...<cr> 
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OBX|5|ST|408-5^PIPERACILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|6|ST|145-3^CEFUROXIME:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|7|ST|161-0^CEPHALOTHIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|8|ST|20-8^AMOXICILLIN+CLAVULANATE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN  

   ||<4|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|9|ST|173-5^CHLORAMPHENICOL:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|10|ST|508-2^TOBRAMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|11|ST|12-5^AMIKACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|12|ST|516-5^TRIMETHOPRIM+SULFMOETHOXAZOLE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN|  

   |<2/38|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|13|ST|76-0^CEFAZOLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|14|ST|116-4^CEFOXITIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|15|ST|141-2^CEFTRIAXONE:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|16|ST|133-9^CEFTAZIDIME:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|17|ST|185-9^CIPROFLOXACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F|...<cr> 

 

Kết quả micro con thứ hai, cho biết tính nhạy cảm kháng sinh cho sinh vật được 

xác định trong phân đoạn OBX thứ hai của kết quả ban đầu  

OBR|6|2740X^OE|BC403^MIC|87186^Antibiotic MIC| ||198703290800||||G| 

 ^Hepatitis risk||198703290830|BLDV|401.0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|321-4321 

X3472^^^^^^^3472||||| 

 198703310900|40.00|MB|F|600-7&MICROORGANISM IDENTIFIED &LN^2| 

   ||2740X&OE^BC376&MIC|...<cr> 

OBX|1|ST|28-1^AMPICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||R|||F|...<cr> 

OBX|2|ST|193-3^CLINDAMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.25|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|3|ST|267-5^GENTAMICIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|4|ST|233-7^ERYTHROMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.5|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|5|ST|383-0^OXACILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<.5|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|6|ST|524-9^VANCOMYCIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|7|ST|6932-8^PENICILLIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<8|ug/ml||R|||F|...<cr> 

OBX|8|ST|161-0^CEPHALOTHIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<2|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|9|ST|173-5^CHLORAMPHENICOL:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<4|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|10|ST|12-5^AMIKACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<16|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|11|ST|185-9^CIPROFLOXACIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F|...<cr> 

OBX|12|ST|428-3^RIFAMPIN:SUSC:PT:ISLT:QN:MIC^LN||<1|ug/ml||S|||F|...<cr> 
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7.5.4 Bản tin báo cáo tường thuật 

Ví dụ này về nội dung của báo cáo cho thấy quan sát sau đây từ những nội dung 

thường được báo cáo bằng văn bản. Văn bản trong các ví dụ này bắt đầu bằng **-- và kết 

thúc bằng --** là những ý kiến giải thích, không phải là một phần chính thức của bản tin. 

Danh sách khái quát sau đây liệt kê các phân đoạn trong bản tin ví dụ này. 

 

a) hồ sơ xác định bệnh nhân (PID) 

hồ sơ yêu cầu cho X-quang ngực (OBR) 

hai mô phỏng chẩn đoán cho CXR (OBX) 

hồ sơ mô tả cho CXR (OBX) 

hồ sơ khuyến nghị cho CXR (OBX) 

hồ sơ yêu cầu cho giải phẫu bệnh lý (OBR) 

hồ sơ mô tả tổng quát cho bệnh lý sử dụng các trường giải phẫu (OBX) 

hồ sơ mô tả vi mô cho bệnh lý (OBX) 

yêu cầu dấu hiệu sinh tồn (OBR) 

sáu dấu hiệu sinh tồn (OBX) 

thành phần của tiền sử sức khỏe (OBR & OBX) 

kết thúc hồ sơ 

 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

Hồ sơ yêu cầu cho CXR 

OBR|2|P8754^OE|XR1501^XR|24646-2^CXR PA+LAT^LN|||198703290800||| 

   401-0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|...<cr> 

Hai mô phỏng chẩn đoán cho CXR  

OBX|1|CWE|24646-2&IMP^CXR PA+LAT^LN 

|1|.61^RUL^ACR~.212^Bronchopneumonia^ACR|||A|||F|...<cr> 

OBX|2|CWE|24646-2&IMP^CXR PA+LAT^LN |2|51.71^Congestive heart failure^ACR|||A|||F|...<cr> 

Mô tả CXR với các hồ sơ liên tục 

OBX|3|TX|24646-2&GDT^CXR PA+LAT^LN||Infiltrate probably representing bronchopneumonia in the 

right lower lobe.  Also pulmonary venous congestion cardiomegaly and cephalization, indicating early 

congestive heart failure.|...<cr> 
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Khuyến nghị về báo cáo CXR để theo dõi 1 tháng với CXR lặp lại 

OBX|4|CWE|24646-2&REC^CXR PA+LAT^LN||71020^Followup CXR 1 month^AS4||||||F|...<cr>  

Hồ sơ yêu cầu cho báo cáo bệnh lý 

OBR|3|P8755^OE|SP89-739^SP|11529-5^Surgical Path 

Report^LN|||198703290800|||401-0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|...<cr> 

OBX|1|CWE|11529-5&ANT^Surgical Path Report^LN|1|Y0480-912001^orbital region^SNM||||||F|...<cr> 

Hồ sơ mô tả tổng quát (với nội dung bổ sung) cho bệnh lý 

OBX|2|TX|22634-0^Path report.gross observation^LN||The specimen is received in four vật/lọ chứas.  The 

first is labeled with the patient's name and consists of three fragments of reddish-brown tissue each of 

which measures 2 mm in greatest dimension.  They are wrapped in tissue paper and submitted in toto in 

a single cassette|...<cr> 

Hồ sơ mô tả kết quả dưới kính hiển vi cho bệnh lý 

OBX|3|TX|22635-7^Path report.microscopic observation^LN|1|Sections of the first specimen received for 

frozen section diagnosis reveal thick walled, ramifying vessels lined by a single layer of flattened 

endothelial cells.  The thick smooth muscle walls exhibit no malignant cytologic features nor do the 

endothelial lining cells.  Within the same specimen are also found fragments of fibrous connective 

tissue, bone, and nerve which are histologically unremarkable||||||F|...<cr> 

 

Các dấu hiệu sinh tồn sử dụng mã LOINC® như các định danh quan sát 

OBR|4|P8756^OE|N2345^NR|29274-8^VITAL SIGNS^LN| ||198703290800|||401-

0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|...<cr> 

OBX|1|NM|8462-4^INTRAVASCULAR DIASTOLIC:PRES^LN||90|mm(hg)|60-90||||F|...<cr> 

OBX|2|NM|8479-8^INTRAVASCULAR SYSTOLIC:PRES^LN||120|mm(hg) 

   |100-160||||F|...<cr> 

OBX|3|NM|8478-0^INTRAVASCULAR MEAN:PRES^LN||100|mm(hg)|80-120|N|||F|...<cr> 

OBX|4|NM|8867-4^HEART BEAT RATE^LN||74|/min|60-100|N|||F|...<cr> 

OBX|5|ST|8357-6^BLOOD PRESSURE METHOD^LN||MANUAL BY CUFF||||||F|...<cr> 

OBX|6|ST|8886-4^HEART RATE METHOD^LN||MANUAL BY PALP||||||F|...<cr> 

 

Thành phần của lịch sử bệnh nhân  

OBR|5|P8568^OE|HX2230^^CLN||2000^HISTORY| ||198703290800||401 

0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L||...<cr> 

OBX|1|CWE|8661-1^CHIEF COMPLAINT^LN||...<cr> 

OBX|2|ST|8674-4^HISTORY SOURCE^LN||PATIENT||||||F|...<cr> 

OBX|3|TX|8684-3^PRESENT ILLNESS^LN||SUDDEN ONSET OF CHEST PAIN. 2 DAYS, 

   PTA ASSOCIATED WITH NAUSEA, VOMITING \T\ SOB.  NO RELIEF WITH ANTACIDS  

   OR NTG. NO OTHER SX. NOT PREVIOUSLY ILL.||||||F|...<cr> 
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 . 

 . 

và cứ thế tiếp tục. 

7.5.5 Báo cáo nuôi cấy và kiểm tra tính nhạy cảm 

7.5.5.1 Trình bày báo cáo/nhóm nuôi cấy 

Các sinh vật và các quan sát / kiểm tra khác được báo cáo sử dụng các phân đoạn 

OBX. Mức độ chi tiết được dự kiến cho các báo cáo nuôi cấy HL7 là một quan sát cho 

mỗi sinh vật. 

Tất cả các phân đoạn OBX có cùng định danh quan sát và định danh quan sát phụ 

là thành phần của một quan sát đơn lẻ. 

Mỗi sinh vật trong một nhóm nuôi cấy được gán một giá trị OBX-4 Định danh 

quan sát phụ duy nhất (và do đó là một quan sát riêng biệt). Tên sinh vật được chứa trong 

trường dữ liệu OBX-5 Giá trị quan sát (kết quả). Định danh quan sát phụ này được 

khuyến khích (nhưng không bắt buộc) giữ nguyên không đổi cho dù tên sinh vật tương 

ứng có thể thay đổi theo thời gian. (Định danh quan sát sẽ giống nhau cho tất cả các sinh 

vật được báo cáo.) 

Khuyến khích: 

OBX | 1 | CWE | 600-7 ^ Micro Sinh vật Identified ^ LN | 1 | ^ E. Coli |||||| F | ... <cr> 

OBX | 2 | CWE | 600-7 ^ Micro Sinh vật Identified ^ LN | 2 | ^ S. Aureus |||||| F | ... <cr> 

Không được khuyến khích: 

OBX | 1 | CWE | 600-7 ^ Micro Sinh vật Identified ^ LN | 1 | ^ E. Coli |||||| F | ... <cr> 

OBX | 2 | CWE | 600-7 ^ Micro Sinh vật Identified ^ LN | 1 | ^ S. Aureus |||||| F | ... <cr> 

7.5.5.2 Trình diễn cho báo cáo / nhóm kiểm tra tính nhạy cảm 

Mỗi kháng khuẩn nên được báo cáo theo một quan sát (OBX) riêng biệt với định 

danh quan sát là một mã cho kháng sinh. (Những phân đoạn OBX cho các quan sát không 

kháng sinh và thông tin liên quan có thể có mặt trong cùng một nhóm) 

Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm bằng phương pháp MIC (nồng độ ức chế tối thiểu) 

và đĩa khuếch tán (Kirby Bauer) có thể được kết hợp trong cùng một phân đoạn OBX. 

Một phân đoạn OBX có thể chứa một giá trị MIC (trong trường dữ liệu OBX-5 Giá trị 

quan sát (kết quả)) và OBX-8 Mã giải thích cho biết sinh vật là nhạy cảm, kháng, hoặc 

trung tính (xem Bảng HL7 0078 – Mã giải thích trong các trường dữ liệu cờ hiệu bất 

thường). 
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Phân đoạn OBX cũng có thể chứa một chuỗi kết quả đĩa khuếch tán (ví dụ nhạy 

cảm) trong trường dữ liệu kết quả quan sát và giải thích đĩa khuếch tán trong trường dữ 

liệu OBX-8 Mã giải thích (ví dụ S). 

Một nhóm nhạy cảm có thể chỉ mang các kết quả tương ứng với một sinh vật duy 

nhất mà đã được báo cáo trước đó trong một nhóm nuôi cấy. 

7.5.5.3 Định danh của cơ quan sinh vật đối với một nhóm kiểm tra tính nhạy cảm 

Phương pháp sau đây được ưu tiên nhưng không bắt buộc để tổ chức dữ liệu về 

tính nhạy cảm kháng sinh. 

Một nhóm nhạy cảm có thể chỉ mang các kết quả tương ứng với một sinh vật duy 

nhất mà đã được báo cáo trước đó trong một nhóm nuôi cấy. 

Nhóm kiểm tra tính nhạy cảm luôn là yêu cầu con của nhóm nuôi cấy. Trường dữ 

liệu OBR-29 Ban đầu (số thứ tự thực hiện yêu cầu ban đầu) trong OBR về tính nhạy cảm 

là giống với OBR-3 Số thứ tự thực hiện yêu cầu trong phân đoạn OBR về nuôi cấy ban 

đầu và được sử dụng để liên kết hai nhóm một cách logic. 

Nhóm kiểm tra tính nhạy cảm cũng có một liên kết ngược đến một sinh vật cụ thể 

trong nhóm nuôi cấy. Trường dữ liệu OBR-26 Kết quả ban đầu trong phân đoạn OBR về 

tính nhạy cảm có chứa hai thành phần dữ liệu OBX-3 Định danh quan sát (chỉ chứa mã) 

và trường dữ liệu OBX -4 Định danh quan sát phụ của OBX trong nhóm nuôi cấy mà qua 

đó xác định tên của sinh vật. 

Định danh của một sinh vật / phân lập dự kiến là sẽ được tinh chế theo thời gian. 

Khi một xác định về sinh vật thay đổi, nhóm nuôi cấy ban đầu có thể được gửi lại mà 

không cần gửi lại nhóm con về kiểm tra tính nhạy cảm. 

Có thể xảy ra trường hợp khi nhóm kiểm tra tính nhạy cảm được báo cáo về một 

sinh vật chưa được xác định. Trong trường hợp này, bắt buộc phải báo cáo về một phân 

đoạn OBX giữ chỗ cho tên sinh vật trong nhóm nuôi cấy tương ứng để trường dữ liệu 

OBR-26 Kết quả ban đầu trong OBR về tính nhạy cảm sẽ trỏ đến một OBX sinh vật hợp 

lệ trong nhóm nuôi cấy. Truyền dẫn của một OBX sinh vật (trong nhóm nuôi cấy) với 

trường định danh phụ được điền giá trị phải đặt trước nhóm kiểm tra tính nhạy cảm sử 

dụng định danh phụ tương đồng trong trường dữ liệu OBR-26 Kết quả ban đầu. 

Thảo luận và ví dụ: 

Kết quả micro yêu cầu (nuôi cấy máu) 

MSH|^~\&|LAB1||DESTINATION||19910127105114||ORU^R01^ORU_R01|LAB1003929|...<cr> 
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PID|...<cr> 

PV1|...<cr> 

ORC|NW|...<cr> 

OBR|1|A485388^OE|H29847^LAB1|17928-3^BLOOD CULTURE^LN|||...<cr> 

Kết quả nuôi cấy 

ORC|RE|...<cr> 

OBR|1|A485388^OE|H29847^LAB1|17928-3^BLOOD CULTURE ^LN||...<cr> 

OBX|1|FT|SDES^SOURCE||BLOOD-RAPID||||||F|...<cr> 

OBX|2|FT|664-3^GRAM STAIN SMEAR^LN||GRAM POSITIVE COCCI IN GROUPS||||||F|...<cr> 

OBX|3|FT|600-7^MICROORGANISM IDENTIFIED^LN|1|ISOLATE 1||||||F|...<cr> 

Kết quả kiểm tra tính nhạy cảm 

ORC|RE|...<cr> 

OBR|1|A485388^OE|H29848^LAB1|BT1^SUSCEPTIBILITY 

BATTERY||||||123^MANSFIELD^CHARLES| ||||||||||||||||600-7&MICROORGANISM 

IDENTIFIED&LN ^1|||A485388&OE^H29847&LAB1|...<cr> 

OBX|1|NM|6932-8^PENICILLIN MIC^LN||0.5|||R|||F|...<cr> 

OBX|2|NM|347-5^NAFCILLIN MIC^LN||1|||R|||F|...<cr> 

OBX|3|ST|193-3^CLINDAMYCIN MIC^LN||<=0.1|||S|||F|...<cr> 

Kết quả cho định danh nuôi cấy 

ORC|RE|...<cr> 

OBR|1|A485388^OE|H29847^LAB1|17928-3^BLOOD CULTURE ^LN||...<cr> 

OBX|1|FT|600-7^ MICROORGANISM IDENTIFIED^LN |1|STAPH EPI||||||F|...<cr> 

Kết quả mới cho định danh nuôi cấy 

ORC|RE|...<cr> 

OBR|1|A485388^OE|H29847^LAB1|17928-3^BLOOD CULTURE ^LN||...<cr> 

OBX|1|FT|600-7^MICROORGANISM IDENTIFIED^LN|1|STAPH EPI SERO TYPE 3||||||F|...<cr> 

Giả định 

1) Tất cả OBX trong yêu cầu ban đầu phải sử dụng cùng một kế hoạch mã hóa. 

2) Định danh phụ của OBX ban đầu (kết quả) không thể thay đổi. 

7.5.6 Báo cáo kết quả điện tâm đồ (EKG) 

Bản tin ORU: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

Hồ sơ yêu cầu cho EKG 
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OBR|1|P8753^OE|EK5230^EKG|8601-7^EKG impression^LN|||198703290800|||401 

0^INTERN^IRVING^I^^^MD^L|...<cr> 

Hai hồ sơ giải thích cho EKG 

OBX|1|CWE|8601-7^EKG impression^LN|1|^Sinus bradycardia|||A|||F|...<cr> 

OBX|2|CWE|8601-7^EKG impression^LN |2|^Occasional PVCs|||A|||F|...<cr> 

Bốn kết quả số cho EKG 

OBX|3|NM|8897-1^QRS COMPLEX RATE ^LN|  

   |80|/min|60-100|||||F|...<cr> 

OBX|4|NM|8894-8^PULSE RATE^LN||80|/min 

   |60-100||||F|...<cr> 

OBX|5|NM|8633-0^QRS DURATION ^LN||.08|msec 

   |.06-.10||||F|...<cr> 

OBX|6|NM|8625-6^P-R INTERVAL ^LN||.22|msec 

   |.18-.22||||F|...<cr> 

 Lưu ý là báo cáo này không tham chiếu đến yêu cầu ban đầu. 

 Không bắt buộc sử dụng phân đoạn ORC vì số thứ tự thực hiện yêu cầu (và các 

trường dữ liệu ORC khác) được chứa trong phân đoạn OBR. 

 Ứng dụng EKG cần trao đổi với mọi người thông tin yêu cầu ban đầu, chi tiết 

về yêu cầu con, thực tế về các sản phẩm phụ và các kết quả của cả ba EKG: 

Bản tin ORU: 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|PA|A226677^OE|89-450^EKG|...<cr>           // original order's ORC. 

OBR|1|||8601-7^EKG REPORT|...<cr>         // original order phân đoạn 

ORC|CH|A226677^OE|89-451^EKG|...<cr>           // 1st child ORC. 

OBR|1|||8601-7^EKG REPORT|...<cr>         // 1st EKG child OBR. 

OBX|1|ST|...<cr>                          // 1st EKG report 

OBX|2|ST|...<cr> 

 ... 

OBX|14|FT|...<cr> 

ORC|CH|A226677^OE|89-452^EKG|...<cr>           // 2nd child ORC. 

OBR|1|||8601-7^EKG REPORT|...<cr>         // 2nd EKG child OBR. 

OBX|1|ST|...<cr>                          // 2nd EKG report 

OBX|2|ST|...<cr> 

 ... 
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OBX|14|FT|...<cr> 

ORC|CH|A226677^OE|89-453^EKG|...<cr>           // 3rd child ORC. 

OBR|1|||8601-7^EKG REPORT|...<cr>         // 3rd EKG child OBR. 

OBX|1|ST|...<cr>                          // 3rd EKG report 

OBX|2|ST|...<cr> 

 ... 

OBX|14|FT|...<cr> 

    ...                             // Other parts of message might follow. 

Trong trường hợp này, thông tin yêu cầu ban đầu, các sản phẩm phụ và các kết quả 

đều được truyền cùng lúc. Như vậy, dạng bản tin ORU này không chỉ báo cáo kết quả của 

một yêu cầu mà còn báo cáo tất cả các thông tin yêu cầu có liên quan bao gồm OBR cho 

ba EKGs đã được thay thế bằng ba phân đoạn OBR EKG riêng biệt. 

7.5.7 Dữ liệu lâm sàng của bệnh nhân cụ thể với một Chỉ định 

Báo cáo chiều cao và cân nặng có tính đến độ thanh lọc creatinine. 

MSH|...<cr> 

PID|...<cr> 

ORC|NW|...<cr>                          // Chỉ định mới. 

OBR|1|P42^PC||2164-2^CREATININE RENAL CLEARANCE: QN^LN|...<cr> 

OBX|1|NM|3141-9^BODY WEIGHT^LN||62|kg|...<cr> 

OBX|2|NM|3137-7^BODY HEIGHT^LN||190|cm|...<cr> 

ORC|NW|...<cr>                          // Chỉ định kế tiếp. 

7.5.8 Báo cáo thiết bị y tế kết nối với bệnh nhân  

Thông tin nhận được từ các thiết bị y tế kết nối với bệnh nhân có thể là tương đối 

đơn giản như các giá trị theo dõi từ một máy đo mạch và nồng độ oxy hay từ bơm truyền 

dịch, hoặc rất phức tạp và phong phú như dữ liệu toàn diện từ một màn hình đa thông số 

sinh lý hay máy thở. Trong bối cảnh chăm sóc cấp tính, nhiều thiết bị có thể được kết nối 

với cùng một bệnh nhân duy nhất và có thể được thêm vào hay bỏ ra một cách tương đối 

thường xuyên trong suốt quá trình chăm sóc. Mặc dù giao diện truyền thông của các thiết 

bị tại chỗ này thường sử dụng các giao thức khác HL7, dữ liệu thu được từ các thiết bị 

này thường được tổng hợp và công bố định kỳ cho các ứng dụng tổng thể bằng cách sử 

dụng một giao diện dựa trên HL7. 

Để tăng cường khả năng tương tác giữa hệ thống thiết bị y tế tại chỗ và các ứng 

dụng tổng thể, đã có một số dự án hợp tác để thành lập một ánh xạ nhất quán giữa các 

thông tin có được từ các thiết bị này và các bản tin HL7. Phần này cung cấp tổng quan và 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 130 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

các ví dụ về một dự án như vậy được thực hiện bởi nhóm1 các thiết bị chăm sóc bệnh 

nhân IHE ("PCD") nhằm xác định một ánh xạ nhất quán giữa các thiết bị chuyên dụng và 

các bản tin HL7. 

Thể hiện chuẩn hóa nội dung thông tin của thiết bị được cung cấp bởi họ tiêu 

chuẩn ISO/IEEE 11.073 ("X73") của dòng tiêu chuẩn. Đặc biệt tiêu chuẩn2 ISO/IEEE 

11.073-10.101 cung cấp danh pháp hoặc thuật ngữ cho việc thể hiện thông tin của các 

thiết bị và được đề cập đến trong Bảng HL7 0396 – Hệ thống mã hóa là MDC. Mặc dù 

các hệ thống thuật ngữ khác có thể chứa các khái niệm tương tự (ví dụ SNOMED hoặc 

LOINC) nhưng danh pháp X73 hướng tới một mức độ chính xác cao hơn nhằm chỉ ra 

chính xác hơn các thành phần cụ thể trong nội dung thông tin của một thiết bị. 

Ngoài ra, mô hình thông tin riêng cho thiết bị ISO/IEEE 11.073-10.201 (Mô hình 

thông tin miền - Domain Information Model - "DIM") cũng được xác định để hỗ trợ nhu 

cầu giao tiếp chuyên ngành, thời gian thực của các thiết bị y tế. Sơ đồ dưới đây trình bày 

một ví dụ đơn giản của các đối tượng X73, trong đó chứa một quan sát hoặc 

Metric::Numeric đã cho. Các đối tượng MDS, VMD và kênh cung cấp thông tin cần thiết 

để xác định các thiết bị cụ thể và cấu hình của chúng (ví dụ số serial hoặc cài đặt thời 

gian nội bộ) cũng như sự kết hợp các mục dữ liệu đến từ cùng một hệ thống thiết bị phụ 

(VMD hoặc kênh) và không nên nhầm lẫn với các quan sát khác mà có thể có cùng một 

định danh. 

Hệ thống thiết bị y tế (MDS)

Thiết bị y tế ảo (VMD)

Kênh (Chan)

Numeric

Enumeration

1

*

1

*

1

*

1

0..*

Metric

 

Hình 7.5 Cây ràng buộc ISO/IEEE 11073-10201 cơ bản 

 

                                              
1  Thông tin về Integrating the Healthcare Enterprise (“IHE”), bao gồm cấu hình bản tin PCD có thể được tìm thấy tại www.IHE.net.   

2 Các tiêu chuẩn ISO/IEEE 11073-1010x bổ sung có thể được sử dụng để thể hiện tóm tắt thông tin từ các thiết bị như chú thích ECG ISO/IEEE 

11073-10102. 

http://www.ihe.net/
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Cấu hình thiết bị-đến-trung tâm (Device-to-Enterprise - "DEC") IHE PDC định 

nghĩa bản tin HL7 ORU^R01 thực hiện việc ánh xạ nội dung tóm tắt của thông tin từ thiết 

bị X73 với các trường dữ liệu và phân đoạn bản tin cụ thể. Nội dung bản tin bao gồm: 

 Các điều khoản thiết bị phải được truyền đạt sử dụng mã "MDC". Mã thứ cấp 

bổ sung (ví dụ SNOMED hoặc LOINC tương đương) cũng có thể được sử dụng 

cho phù hợp. 

 Đơn vị đo lường có thể là những đơn vị được quy định trong ISO / IEEE 

11.073-10.101 hoặc UCUM. Khuyến nghị nên sử dụng cả hai. 

 Các hệ thống và ứng dụng thiết bị và liên quan đến thiết bị được xác định bằng 

cách sử dụng định danh 64-bit IEEE EUI-64 (Bảng 0301) được trình bày trong 

các tiêu chuẩn X73. 

 Trường dữ liệu OBX-4 được sử dụng với một danh pháp3 để chỉ sự kiểm soát 

các phép đo cụ thể trong kênh, thiết bị y tế ảo và hệ thống thiết bị y tế. 

Chi tiết đầy đủ của cấu hình bản tin này được định nghĩa trong khuôn khổ IHE 

PCD DEC. Các ví dụ bản tin sau đây minh họa cách thông tin thiết bị được truyền đạt sử 

dụng cấu hình này. 

Ví dụ bản tin từ một thiết bị độc lập đơn giản 

MSH|^~\&|PAT_DEVICE_PUMPCO^0012210000000001^EUI-

64|PUMPCO|CIS_HITCO|HITCO|20071204153604-

0600||ORU^R01^ORU_R01|11|P|2.8|||NE|AL||ASCII|EN^English^ISO659||IHE PCD ORU-R01 

2006^HL7^2.16.840.1.113883.9.n.m^HL7 

PID|||CD60002^^^IHE^PI||Darwin^Charles^^^^^L|Emerine|19620101000000-0600|M 

PV1||I|3 West ICU^3002^1 

OBR|0|AB12345^HL7^ACDE48234567ABCD^EUI-64|CD12345^HL7^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69985^MDC_DEV_PUMP_INFUS_MDS^MDC|||20071204153602-0600 

OBX|1||69985^MDC_DEV_PUMP_INFUS_MDS^MDC|1000002.0.0.0|||||||X|||||N60002||^^A0002^PUM

PCO 

OBX|2||69986^MDC_DEV_PUMP_INFUS_VMD^MDC|1000002.1.0.0|||||||X 

OBX|3||126978^MDC_DEV_PUMP_INFUS_CHAN_DELIVERY^MDC|1000002.1.1.0|||||||X 

OBX|4||126977^MDC_DEV_PUMP_INFUS_CHAN_SOURCE^MDC|1000002.1.2.0|||||||X 

OBX|5||126977^MDC_DEV_PUMP_INFUS_CHAN_SOURCE^MDC|1000002.1.3.0|||||||X 

OBX|6|NM|68063^MDC_ATTR_PT_WEIGHT^MDC|1000002.0.0.2|95.0|1731^kg^UCUM^263875^M

DC_DIM_X_KILO_G^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|7|ST|184504^MDC_PUMP_MODE^MDC|1000002.1.1.101|pump-mode-drug-

dosing||||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

                                              
3 Xem phần 7.4.2.5 OBX-4 Định danh quan sát phụ, bao gồm hình 7.4. Ví dụ về cách sử dụng định danh phụ 
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OBX|8|ST|184508^MDC_PUMP_STAT^MDC|1000002.1.1.102|pump-status-

infusing||||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|9|NM|157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC|1000002.1.1.103|24.9|3122^mL/h^UCUM^26

5266^MDC_DIM_MILLI_L_PER_HR^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-

0600 

OBX|10|NM|157784^MDC_FLOW_FLUID_PUMP^MDC|1000002.1.2.201|24.9|3122^mL/h^UCUM^2

65266^MDC_DIM_MILLI_L_PER_HR^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-

0600 

OBX|11|NM|157872^MDC_VOL_FLUID_TBI_REMAIN^MDC|1000002.1.2.202|250.0|1618^mL^UC

UM^263762^MDC_DIM_MILLI_L^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|12|NM|157916^MDC_TIME_PD_REMAIN^MDC|1000002.1.2.203|601|2208^min^UCUM^2643

52^MDC_DIM_MIN^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|13|ST|184330^MDC_DRUG_NAME_TYPE^MDC|1000002.1.2.204|DOPamine||||||R|||2007120415

3602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|14|NM|157760^MDC_CONC_DRUG^MDC|1000002.1.2.205|1.6|2162^mg/mL^UCUM^264306^

MDC_DIM_MILLI_G_PER_ML^MDC|||||R|||20071204153602-0600|||||20071204153602-0600 

OBX|15|NM|157924^MDC_RATE_DOSE^MDC|1000002.1.2.206|7.00|3475^ug/kg/min^UCUM^26561

9^MDC_DIM_MICRO_G_PER_KG_PER_MIN^MDC|1-20||||R|||20071204153602-

0600|||||20071204153602-0600 

Ví dụ bản tin cho nhiều thiết bị  

MSH|^~\&|CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-64||||20061220214210-

0500||ORU^R01^ORU_R01|D1220214210609b5f9aa|P|2.8|||NE|AL 

PID|||LM60005^^^Health IT Co^PI||Montgomery^Larry^^^^^L||19560101000000|M 

PV1||I|UNIT_1^^Bed1 

OBR|1|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69640^MDC_DEV_ANALY_SAT_O2^MDC|||20061220213500 

OBX|1|NM|150456^MDC_PULS_OXIM_SAT_O2^MDC|1.1.1.150456|99|262688^MDC_DIM_PERCE

NT^MDC||N|||F|||20061220213500 

OBR|2|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69636^MDC_DEV_ANALY^MDC|||20061220213500 

OBX|1|NM|147842^MDC_ECG_HEART_RATE^MDC|1.1.1.147842|133|264864^MDC_DIM_BEAT_P

ER_MIN^MDC||A|||F|||20061220213500 

OBR|3|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69708^MDC_DEV_ANALY_PRESS_BLD^MDC|||20061220213500 

OBX|1|NM|150037^MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_SYS^MDC|1.1.1.150037|126|266016^MDC_DIM

_MMHG^MDC||N|||F|||20061220213500 

OBX|2|NM|150038^MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_DIA^MDC|1.1.1.150038|76|266016^MDC_DIM_

MMHG^MDC||N|||F|||20061220213500 

OBX|3|NM|150039^MDC_PRESS_BLD_ART_ABP_MEAN^MDC|1.1.1.150039|92|266016^MDC_DI

M_MMHG^MDC||N|||F|||20061220213500 
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OBR|4|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69708^MDC_DEV_ANALY_PRESS_BLD^MDC|||20061220213500 

OBX|1|NM|150087^MDC_PRESS_BLD_VEN_CENT_MEAN^MDC|1.1.1.150087|12|266048^MDC_D

IM_CM_H2O^MDC||N|||F|||20061220213500 

OBR|5|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|D1220214210609b5f9aa^CIS_HITCO^ACDE48234567ABCD^EUI-

64|69708^MDC_DEV_ANALY_PRESS_BLD^MDC|||20061220213500 

OBX|1|NM|150045^MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_SYS^MDC|1.1.1.150045|26|266016^MDC_DI

M_MMHG^MDC||A|||F|||20061220213500 

OBX|2|NM|150046^MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_DIA^MDC|1.1.1.150046|9|266016^MDC_DIM

_MMHG^MDC||A|||F|||20061220213500 

OBX|3|NM|150047^MDC_PRESS_BLD_ART_PULM_MEAN^MDC|1.1.1.150047|14|266016^MDC_

DIM_MMHG^MDC||A|||F|||20061220213500 

7.6 THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG 

Các viện nghiên cứu y khoa, các trung tâm điều phối nghiên cứu học thuật và các 

tổ chức nghiên cứu dựa trên công nghiệp thường có các hệ thống máy tính hỗ trợ đăng 

ký, giám sát tuân thủ và an toàn, phân tích kết quả các thử nghiệm lâm sàng. Bệnh nhân 

trong các thử nghiệm này có thể được điều trị và đánh giá tại một cơ sở nghiên cứu hoặc 

tại các cơ sở y tế khác nhau. Hệ thống thử nghiệm lâm sàng có thể gửi bản tin đến các 

ứng dụng khác mà bệnh nhân đã được đăng ký cho một thử nghiệm lâm sàng. Sau đây là 

một vài ví dụ chức năng: 

(1) Một số dữ liệu cần thiết để giám sát hoặc phân tích kết quả thử nghiệm được 

tạo ra trong các hệ thống máy tính y tế khác như nhà thuốc, phòng xét nghiệm hoặc các 

ứng dụng lâm sàng. Các ứng dụng này có thể gắn thẻ bệnh nhân vào các thử nghiệm lâm 

sàng để dữ liệu có thể được gửi trở lại hệ thống thử nghiệm lâm sàng. 

(2) Hệ thống nhập yêu cầu cũng có thể sử dụng thông tin đăng ký bệnh nhân để 

hiển thị các tập yêu cầu tiêu chuẩn cho một giao thức hoặc các giai đoạn điều trị / đánh 

giá cụ thể của một giao thức phức tạp. Nó có thể vượt qua tình trạng thử nghiệm lâm sàng 

và chuyển sang các ứng dụng cung cấp dịch vụ để khởi tạo một báo cáo kết quả đến hệ 

thống thử nghiệm lâm sàng. Nó cũng có thể được chuyển sang các ứng dụng thanh toán 

trong đó các thủ tục chuyên môn có thể được sử dụng cho các chi phí liên quan đến 

nghiên cứu. 

(3) Hệ thống dược và điều dưỡng có thể sử dụng thông tin về tình trạng thử 

nghiệm lâm sàng của bệnh nhân để lên kế hoạch chăm sóc hoặc ủy quyền kê đơn (hỗ trợ 

cho việc kê đơn của bác sĩ). Bản tin này cũng có thể hữu ích cho nhiều trường hợp khác 
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do sự tham gia của bệnh nhân vào một thử nghiệm lâm sàng ảnh hưởng đến tất cả các 

dịch vụ chăm sóc y tế đồng thời. 

Để đáp ứng yêu cầu giám sát và phân tích, đăng ký bệnh nhân, điều trị, chẩn đoán 

và dữ liệu nghiên cứu tóm tắt được báo cáo đến các nhà tài trợ nghiên cứu (chủ trì dự án) 

như các công ty dược phẩm hoặc thiết bị y tế, các cơ quan quản lý và các trung tâm quản 

lý dữ liệu cho các nghiên cứu cộng tác. Các quy trình tự động phải được sử dụng để 

chuyển một lượng dữ liệu đồ sộ giữa các hệ thống máy tính của người tham gia một cách 

kịp thời và hiệu quả về mặt chi phí. Các bổ sung cho HL7 sau đây nhằm mục đích xác 

định các giao dịch gửi bản tin tiêu chuẩn để tự động báo cáo cũng như để cho phép trao 

đổi dữ liệu đăng ký thử nghiệm lâm sàng đến các ứng dụng y tế có liên quan như được 

mô tả ở trên. 

Mục tiêu của các bản tin và phân đoạn thử nghiệm lâm sàng là để xác định rằng 

các bệnh nhân đã được đăng ký thử nghiệm lâm sàng đã tham gia vào một pha nghiên 

cứu cụ thể của điều trị hoặc đánh giá, hoặc để xác định lịch trình dữ liệu của quy ước 

nghiên cứu. Bản tin bao gồm các phân đoạn OBR (phần 4.5.3. "OBR - Phân đoạn Yêu 

cầu Quan sát "), OBX (Phần 7.4.2. "OBX - Phân đoạn quan sát / kết quả "), RXA (Phần 

4.14.7, "RXA - Phân đoạn Quản lý Dược / điều trị" ) và RXR (Phần 4.14.2, " RXR - Phân 

đoạn cách trình dùng thuốc / điều trị ") để báo cáo các quan sát hoặc quản lý thuốc có liên 

quan đến nghiên cứu. Bên cạnh các dữ liệu lâm sàng liên quan đến nghiên cứu, các phân 

đoạn OBX có thể chứa các kết quả của các biến nghiên cứu theo bảng mã tổng thể như 

Các biến kết quả sức khỏe (Hướng dẫn thực hiện HL7). Cũng có những phân đoạn tổng 

thể để mô tả các thử nghiệm lâm sàng, các giai đoạn điều trị và các điểm ngày-giờ dự 

kiến nhận bản tin. Điều này tương tự với các phân đoạn xét nghiệm / Quan sát tổng thể 

(Chương 8), trong đó các thử nghiệm, các giai đoạn hoặc thời điểm dự kiến được coi như 

các định danh điều trị OMX. 

7.6.1 Bảng chú giải thuật ngữ 

7.6.1.1 Clinical trial:     Thử nghiệm lâm sàng 

Một nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt về các kết quả riêng lẻ cho một số quá trình 

can thiệp chăm sóc y tế. Thử nghiệm lâm sàng thường liên quan đến điều trị y tế nên tài 

liệu này sẽ sử dụng thuật ngữ điều trị thay cho thuật ngữ rộng hơn là can thiệp. Một thiết 

kế thử nghiệm lâm sàng có thể chỉ định và so sánh một cách ngẫu nhiên một phương 

pháp điều trị này với một phương pháp điều trị khác, hoặc tạo ra các dữ liệu an toàn và 

hiệu quả về một phương pháp điều trị duy nhất. Thử nghiệm lâm sàng có một quy ước 
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cho một đợt điều trị và / hoặc đánh giá của bệnh nhân. Thông thường sẽ có một lịch trình 

thu thập dữ liệu để đo lường phù hợp, đảm bảo an toàn và có kết quả đầu ra. 

7.6.1.2 Phase of a clinical trial:         Pha thử nghiệm lâm sàng 

Một khoảng thời gian điều trị và / hoặc quan sát của một thử nghiệm lâm sàng. 

Một pha có thể đại diện cho một khoảng thời gian với một phác đồ điều trị cụ thể được 

chỉ định ngẫu nhiên, hoặc với từng phác đồ trong lộ trình điều trị, hoặc với chỉ một thành 

phần đánh giá. Nói chung, đối với mỗi pha có một lịch trình quản lý, đánh giá và thu thập 

dữ liệu bệnh nhân rõ ràng. Mỗi pha có thể có liên quan đến các biến an toàn, kết quả và 

kiểm soát chất lượng. Một thiết kế nghiên cứu đơn giản không cần phải sử dụng các cấu 

trúc giai đoạn. 

Cấu trúc giai đoạn đáp ứng nhiều mục đích trong các bản tin thử nghiệm lâm sàng. 

Các hệ thống máy tính khác có thể cần biết rằng bệnh nhân đã bắt đầu một pha với một 

phác đồ điều trị hoặc lịch trình chẩn đoán riêng như các hệ thống thuốc hoặc mục yêu 

cầu. Khi báo cáo số liệu nghiên cứu, các quan sát và các biến thường mô tả các pha cụ 

thể. Ví dụ, mỗi đợt điều trị có thể có giá trị riêng cho cùng một tập các quan sát hoặc các 

biến. Các pha cũng có thể có lịch trình dữ liệu riêng biệt và cần phải được liên kết với dữ 

liệu nhập. 

Sau đây là một vài ví dụ với mỗi dòng mô tả một pha 

7.6.1.2.1 Ví dụ 1 

Điều trị xen kẽ cộng với các khoảng quan sát 

   __________>  _________>  _________>  _________>   ... 

          Rx A          Rx B        Rx A        Rx B                   

7.6.1.2.2 Ví dụ 2 

Chỉ định ngẫu nhiên vào hai đợt điều trị tương ứng với hai lộ trình điều trị A hoặc 

B, tất cả đều đưa bệnh nhân đến lộ trình điều trị C, tiếp tục với một quan sát và một phác 

đồ chẩn đoán sau khi hoàn thành tất cả các pha điều trị. Các pha điều trị bao gồm các 

thành phần đánh giá cho đợt điều trị đó. 

 

  ___________> __________      

  Rx A Crs 1   Rx A Crs 2                            

                         \> __________>  __________> _______ 

                         /  Rx C Crs 1   Rx C Crs 2     

  Observe    

  ___________> __________/ 
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  Rx B Crs 1   Rx B Crs 2               

7.6.1.2.3 Ví dụ 3 

Chỉ định sử dụng ngẫu nhiên giả dược hoặc phương pháp điều trị A, cả hai đều 

uống hàng ngày và được đánh giá hàng tháng 

 

  ___________> __________> __________> __________>  . . .  

    Month 1      Month 2     Month 3     Month 4 

7.6.1.3 Data schedule:          Lịch trình dữ liệu 

Việc điều trị, chẩn đoán, và các yêu cầu quy trình cũng như thời hạn thu thập dữ 

liệu được lên lịch theo thứ tự thời gian cho hầu hết các thử nghiệm lâm sàng. Khi dữ liệu 

được báo cáo, chúng có thể cần đưa ra thời điểm dự kiến phù hợp. Kiểm soát chất lượng 

các thử nghiệm lâm sàng đòi hỏi phải chú ý đến sự tương ứng giữa lịch trình quy ước và 

các hồ sơ dữ liệu bệnh nhân. 

Lịch trình dữ liệu sẽ được đánh dấu bởi thời điểm liên quan đến nghiên cứu. Một 

số dữ liệu có thể có được từ kết luận của nghiên cứu và / hoặc một hoặc nhiều pha nghiên 

cứu. Một số là tạm thời trong nghiên cứu hoặc các pha nghiên cứu tùy thuộc vào các sự 

kiện quy ước như quản lý điều trị, khoảng thời gian tùy ý được cài đặt để tạo ra và lưu 

giữ các đánh giá hoặc một số cột mốc lâm sàng như tái phát bệnh. Thông thường, nhiều 

tham số dữ liệu được lên lịch vào cùng thời điểm. Sau đây là một vài ví dụ: 

7.6.1.3.1 Lịch trình cho thử nghiệm đề phòng ung thư ngẫu nhiên 

Điều trị Năm thứ nhất – thứ ba 

 Reg Rand Tháng 

   3 6 9 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 

Giai đoạn bệnh X                  

H & P X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Biến đánh giá sự kiện bất 

lợi (tai biến) và kết quả 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X-quang PAL ngực X   X X X X X X X X X X X X X X X 

CBC, Diff, Plt X   X X X X X X X  X  X  X  X 

SMA 12 X  X X X X X X X X  X  X  X  X 

Cholesterol and 

Triglyceride 

X  X X X X X X X X         

Các chất điện giải X                  



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 137 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Acid Retinoic huyết tương X X                 

Mức độ cô-tin (người 

không hút thuốc) 

 X                 

7.6.1.3.2  Lịch trình cho thử nghiệm hóa trị ung thư  

  

Tiền 

nghiên cứu 

Trước mỗi 

chu kỳ 

 

Trong 

suốt chu 

kỳ 

Mỗi 3 

chu kỳ 

 

Kết thúc 

nghiên 

cứu 

Sự đồng ý X X    

H & P thần kinh học X1    X 

Dấu hiệu sinh tồn X1  X2  X 

Giai đoạn bệnh X X3   X 

ECG X1  X4   

X-quang*  X  X5 X 

X-quang ngực X X   X 

Bx. Tủy xương X6     

HCG X1     

Đánh giá sự kiện bất lợi 

(tai biến) 

 X   X 

CBC, Diff, Plt X1   X7 X 

UA, PT, PTT X1    X 

SMA12, Mg, CEA X1 X   X 

1) Trong thời hạn 3 ngày trước khi bắt đầu truyền. 

2) 0, 10, 30 và 60 phút sau khi bắt đầu dùng thuốc và một tiếng 30 phút sau khi 

truyền thuốc thử kết thúc cho chu kỳ 1 và 2. Đối với các chu kỳ tiếp theo tại 

thời điểm 0 và 10 phút sau khi bắt đầu dùng thuốc và tại kết thúc truyền. 

3) Ghi lại phép đo khối u vào cuối mỗi chu kỳ nếu được đánh giá lâm sàng bằng 

cách kiểm tra vật lý hoặc với X-quang đơn giản. 

4) Giám sát ECG liên tục trong khi truyền nếu cần thiết do nhịp tim chậm (<50 

nhịp / phút) hoặc các phát hiện đáng kể khác về tim. 

5) Khi bệnh có thể đo lường được đòi hỏi các nghiên cứu X quang phức tạp như 

CT hoặc quét phóng xạ. 
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6) Được thực hiện tại cơ sở (nếu có chỉ định lâm sàng) theo sự lựa chọn của bên 

điều tra và trong suốt thời gian nghiên cứu nếu bệnh nhân bị suy tủy kéo dài 

(WBC <2000 tế bào / mm3 > 14 ngày). 

7) Thực hiện đếm máu hai lần một tuần trong suốt chu kỳ 1 và 2 và sau đó thực 

hiện hàng tuần. 

8) * Quét phóng xạ và X-quang xương, quét CT ngực, xương chậu và não chỉ khi 

có chỉ định lâm sàng. 

7.6.1.3.3 Lịch trình cho thử nghiệm thuốc giảm đau ngẫu nhiên 

 Ngày 1 

Trước 

RX 

Ngày 1 

Sau RX 

 

Hàng 

ngày 

 

Ngày 

30 

H & P X   X 

Creat, Bili, SGOT X    

Xét nghiệm nước tiểu X    

Chẩn đoán đau X    

Thuốc bán theo đơn X X X X 

Thuốc giảm đau không cần đơn  X X X 

Medications với tác dụng phụ  X X X 

Báo cáo điện thoại:  Đau và tác dụng phụ   X  

Visual Analog Scales X X X X 

Mẫu đánh giá đau X   X 

7.7 THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG – ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN 

KÍCH HOẠT 

Kiểu sự kiện được chứa trong phân đoạn tiêu đề bản tin. 

7.7.1 CRM - Bản tin đăng ký nghiên cứu lâm sàng    (Sự kiện C01-C08) 

Dữ liệu được nhập vào một thử nghiệm lâm sàng hoặc hệ thống cơ sở dữ liệu bệnh 

nhân khác và quảng bá đến các hệ thống cơ sở khác như các hệ thống yêu cầu, dược, kế 

toán và điều dưỡng. Chúng có thể được truyền theo khối hoặc quảng bá đến các hệ thống 

máy tính bên ngoài cơ sở, bao gồm cả các hệ thống quản lý bệnh nhân và chẩn đoán. Giả 

định rằng các cơ chế định tuyến và bảo mật được sử dụng một cách thích hợp. 

Bản tin báo nhận chung như được định nghĩa tại Chương 2 phải được sử dụng 
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Sự 

kiện 

Mô tả 

C01 Đăng ký bệnh nhân vào một thử nghiệm lâm sàng 

C02 Hủy đăng ký của một bệnh nhân trong một thử nghiệm lâm sàng (do 

lỗi hành chính, các đăng ký được định trước không nên bị hủy bỏ) 

C03 Chỉnh sửa / cập nhật thông tin đăng ký  

C04 Bệnh nhân dừng tham gia thử nghiệm lâm sàng  

C05 Bệnh nhân bắt đầu một pha trong thử nghiệm lâm sàng 

C06 Hủy việc bắt đầu một pha của bệnh nhân (lỗi hành chính) 

C07 Chỉnh sửa / cập nhật thông tin pha 

C08 Bệnh nhân dừng tham gia một pha trong thử nghiệm lâm sàng 

 

CRM^C01-C08^CRM_C01: Bản tin thử nghiệm lâm sàng 

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 

{ --- Bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân   3 

  [{PRT}] Sự tham gia (của bệnh nhân)  7 

  [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

  [ --- Bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân  3 

  [{PRT}] Sự tham gia (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

  ] --- Kết thúc PATIENT_VISIT   

  CSR Đăng ký nghiên cứu lâm sàng  7 

  [{CSP}] Pha nghiên cứu lâm sàng  7 

} --- Kết thúc PATIENT   

7.7.2 CSU - Bản tin dữ liệu nghiên cứu tự động (Sự kiện C09-C12) 

Dữ liệu được nhập vào hệ thống thử nghiệm lâm sàng hoặc có thể nằm lại phòng 

xét nghiệm, bệnh học, chẩn đoán hình ảnh, dược và / hoặc các ứng dụng lâm sàng khác. 

Hầu hết dữ liệu thử nghiệm lâm sàng (các biến nghiên cứu và quan sát lâm sàng) sẽ được 

trao đổi trong các phân đoạn OBR và OBX. Các phân đoạn CSR, CSP và CSS sẽ xác 

định mối liên kết cụ thể giữa các phân đoạn OBR và OBX này với thử nghiệm lâm sàng. 
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Dữ liệu có thể được quảng bá hoặc truyền theo khối đến các nhà tài trợ nghiên cứu (chủ 

trì dự án) hoặc các trung tâm quản lý dữ liệu cho các nghiên cứu cộng tác. 

Bản tin báo nhận chung như được định nghĩa tại Chương 2 phải được sử dụng 

Sự kiện Mô tả 

C09 Khoảng thời gian tự động báo cáo, ví dụ như hàng tháng 

C10 Bệnh nhân hoàn tất các thử nghiệm lâm sàng 

C11 Bệnh nhân hoàn tất một pha trong thử nghiệm lâm sàng 

C12 Cập nhật / chỉnh sửa thông tin yêu cầu / kết quả của bệnh nhân 

 

CSU^C09-C12^CSU_C09: Bản tin thử nghiệm lâm sàng 

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 

{ --- Bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân   3 

  [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

  [{PRT}] Sự tham gia (của bệnh nhân)  7 

  [{ARV}] Hạn chế truy cập  3 

  [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

  [ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

  ]  --- Kết thúc VISIT   

  CSR Đăng ký nghiên cứu lâm sàng  7 

  { --- Bắt đầu STUDY_PHASE   

    [CSP] Pha nghiên cứu lâm sàng  7 

    { --- Bắt đầu STUDY_SCHEDULE   

      [CSS] Lịch trình dữ liệu nghiên cứu lâm sàng  7 

      { --- Bắt đầu STUDY_OBSERVATION   

        [    

        ORC Chỉ định chung  4 

        [{PRT}] Sự tham gia (cho Yêu cầu chung)  7 

        ]    

        OBR Nhóm quan sát  7 
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Phân đoạn  Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 

         [{ --- Bắt đầu TIMING_QTY   

          TQ1  Thời gian/số lượng  4 

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

          }] --- Kết thúc TIMING_QTY   

        OBX Kết quả quan sát  7 

        [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

      } --- Kết thúc STUDY_OBSERVATION   

      { --- Bắt đầu STUDY_PHARM   

        [ --- Bắt đầu COMMON_ORDER   

        ORC Chỉ định chung  4 

        [{PRT}] Sự tham gia (của yêu cầu chung)  7 

        ] --- Kết thúc COMMON_ORDER   

        { --- Bắt đầu RX_ADMIN    

           RXA Quản lý dược  4 

           RXR Cách dùng thuốc  4 

           [{PRT}] Sự tham gia (của quản lý dược)  7 

        } --- Kết thúc RX_ADMIN    

      } --- Kết thúc STUDY_PHARM   

    } --- Kết thúc STUDY_SCHEDULE   

  } --- Kết thúc STUDY_PHASE   

}    --- Kết thúc PATIENT   

7.8 THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG – ĐỊNH NGHĨA PHÂN ĐOẠN  

7.8.1 CSR - Phân đoạn đăng ký nghiên cứu lâm sàng 

Phân đoạn CSR chứa thông tin hành chính và các quy định cơ bản cần thiết để ghi 

lại thông tin tham gia của bệnh nhân vào một thử nghiệm lâm sàng. Phân đoạn này là tất 

cả những thông tin một hệ thống cần để gửi bản tin thông báo đến một hệ thống khác 

rằng một bệnh nhân đã đăng ký tham gia (ví dụ như từ các thử nghiệm lâm sàng đến hệ 

thống dược, kế toán, hoặc hệ thống yêu cầu). Phân đoạn CSR cũng có thể được sử dụng 

để xác định rằng các phân đoạn OBR, OBX, RXA và RXR theo sau nó chứa các dữ liệu 

có thể áp dụng được cho các nghiên cứu đã được xác định. 
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Bảng thuộc tính HL7 – CSR – Đăng ký nghiên cứu lâm sàng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   EI R   01011 Định danh nhà tài trợ (chủ trì) nghiên cứu 

2   EI O   01036 Định danh nghiên cứu thay thế 

3   CWE O  9999 01037 Đơn vị đăng ký cho bệnh nhân 

4   CX R   01038 Định danh bệnh nhân tài trợ (chủ trì) 

5   CX O   01039 Định danh bệnh nhân thay thế - CSR 

6   DTM R   01040 
Ngày / Thời gian đăng ký nghiên cứu của 

bệnh nhân 

7   XCN O Y  01041 Đăng ký người thực hiện nghiên cứu 

8   XCN R Y  01042 Nhà cung cấp ủy quyền nghiên cứu 

9   DTM C   01043 
Ngày / Thời gian ký đồng ý  tham gia nghiên 

cứu của bệnh nhân 

10   CWE C  9999 01044 
Trạng thái đủ điều kiện tham gia nghiên cứu 

của bệnh nhân 

11   DTM O Y/3  01045 
Ngày / Thời gian lựa chọn ngẫu nhiên nghiên 

cứu 

12   CWE O Y/3 9999 01046 Phạm vi nghiên cứu ngẫu nhiên 

13   CWE O Y/3 9999 01047 Phân tầng lựa chọn ngẫu nhiên 

14   CWE C  9999 01048 Trạng thái đánh giá bệnh nhân 

15   DTM C   01049 Ngày / Thời gian kết thúc nghiên cứu 

16   CWE C  9999 01050 Lý do kết thúc nghiên cứu 

7.8.1.1 CSR-1   ID Nhà tài trợ nghiên cứu   (EI)   01011 

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 phổ biến cho thử nghiệm lâm 

sàng. Vì rất nhiều thử nghiệm lâm sàng là sự hợp tác đa trung tâm và mục tiêu của các 

tiêu chuẩn này là thúc đẩy trao đổi dữ liệu tự động giữa các địa điểm nên định danh chính 

phải được xác định bởi nhà tài trợ (chủ trì). Các thành phần của hệ thống mã hóa có thể 

tham chiếu đến nhà tài trợ (chủ trì). Ví dụ: 

T93-0807^NCI (trong đó NCI biểu thị cho National Cancer Institute – Viện ung thư quốc gia). 

7.8.1.2 CSR-2   ID nghiên cứu thay thế  (EI)   01036  

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

<Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh thay thế mà có thể được sử dụng 

theo thoả thuận của các bên liên quan. Ví dụ, các ứng dụng gửi có thể mã hóa số nghiên 

cứu nội bộ của chúng ở đây. 

7.8.1.3 CSR-3   Tổ chức đăng ký cho bệnh nhân   (CWE)   01037  

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 nơi thực hiện đăng ký. Việc phê 

duyệt pháp lý để bệnh nhân có thể tiếp cận với một thử nghiệm được đặt cùng Ban rà soát 

nội bộ của cơ quan này. Mã phổ biến của cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế nên được 

sử dụng nếu có. Hệ thống mã hóa hiện tại phải được đưa ra bởi người sử dụng. 

7.8.1.4 CSR-4   ID bệnh nhân được tài trợ   (CX)   01038 

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 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 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 bệnh nhân chính cho nghiên cứu. Định 

danh bệnh nhân được tài trợ cho phép tự động hóa việc ghi lại hồ sơ về bệnh nhân điều trị 

tại các cơ sở khác nhau. Định danh bệnh nhân được tài trợ phải là duy nhất cho từng bệnh 

nhân tham gia vào nghiên cứu được xác định trong CSR-1 Định danh nhà tài trợ nghiên 

cứu (chủ trì dự án) 

7.8.1.5 CSR-5   ID bệnh nhân thay thế - CSR   (CX)   01039  

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 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 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)> 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 145 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể là định danh bệnh nhân của ứng dụng gửi. 

Quy ước mã hóa có thể được sử dụng theo thoả thuận của người sử dụng. 

7.8.1.6 CSR-6   Ngày / Thời gian đăng ký nghiên cứu của bệnh nhân    (DTM)   

01040     

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin bắt buộc về ngày đăng ký bệnh 

nhân. Thành phần giờ là tùy chọn. Mốc thời gian cho một đăng ký có thể hữu ích. Ví dụ 

bệnh nhân có thể được chọn ngẫu nhiên tại các hiệu thuốc theo thứ tự mà họ đã đăng ký. 

7.8.1.7 CSR-7   Đăng ký người thực hiện nghiên cứu    (XCN)   01041  

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)> 
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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 cho biết nhân viên tại cơ sở y tế đã gọi điện, điền 

một mẫu hoặc đăng ký tương tác cho bệnh nhân vào một thử nghiệm lâm sàng. Nó 

thường được thực hiện dưới sự cho phép của bác sĩ điều trị hoặc đơn vị điều tra chính hay 

hợp tác. 

7.8.1.8 CSR-8   Nhà cung cấp có thẩm quyền nghiên cứu    (XCN)   01042  

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)> 
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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 đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe (thường là bác sĩ chính) đánh giá bệnh nhân là đủ điều kiện để tham gia thử nghiệm 

và ký cam kết chấp thuận. Mã tiêu chuẩn quốc gia của đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe nên được sử dụng nếu có. Trường dữ liệu này là cần thiết cho sự kiện kích hoạt 

đăng ký bệnh nhân (C01). 

7.8.1.9 CSR-9   Ngày / Thời gian ký cam kết đồng ý  tham gia nghiên cứu của bệnh 

nhân    (DTM)   01043  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian ký mẫu đồng ý được thu thập 

để cung cấp một thông tin thể hiện việc mẫu đồng ý đã được ký. Vì có nhiều thử nghiệm 
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liên quan đến các loại thuốc và phương thức điều trị khác chưa được chấp thuận nên mẫu 

đồng ý là cần thiết và phải được lưu trữ. Trường dữ liệu này là bắt buộc cho sự kiện kích 

hoạt đăng ký bệnh nhân (C01). Thành phần giờ là tùy chọn. 

7.8.1.10 CSR-10   Trạng thái đủ điều kiện tham gia nghiên cứu của bệnh nhân    

(CWE)   01044  

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 bệnh nhân có phải là một ứng cử viên 

thích hợp cho thử nghiệm hay không. Điều này là quan trọng đối với việc kiểm soát chất 

lượng và phân tích dữ liệu. Bộ mã được sử dụng sẽ khác nhau giữa các thử nghiệm lâm 

sàng. Câu trả lời ví dụ có thể là: có, không, phê duyệt, không được đánh giá, không biết. 

Trường dữ liệu này là bắt buộc cho sự kiện kích hoạt đăng ký bệnh nhân (C01). 

7.8.1.11 CSR-11   Ngày / thời gian lựa chọn ngẫu nhiên nghiên cứu    (DTM)   01045  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bệnh nhân được chọn ngẫu nhiên. 

Thành phần thời gian là tùy chọn, tối đa ba lựa chọn ngẫu nhiên có thể được hỗ trợ. Lựa 

chọn ngẫu nhiên tuần tự được liệt kê theo thứ tự thời gian. 

7.8.1.12 CSR-12   Phạm vi nghiên cứu ngẫu nhiên   (CWE)   01046 

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 mã được phát triển bởi người dùng. Việc 

chỉ định điều trị mù có thể được giao tiếp bằng đoạn văn bản ^mù hoặc một chỉ định điều 

trị mã hóa 1^mù^mã_nội_bộ cũng phải được gửi. Nếu có nhiều hơn một lựa chọn ngẫu 
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nhiên, phần lặp thứ hai và thứ ba sẽ tương ứng với phần lặp thứ hai và thứ ba của trường 

dữ liệu CSR-11 Ngày / Thời gian lựa chọn ngẫu nhiên nghiên cứu nếu có. 

7.8.1.13 CSR-13   Phân cấp lựa chọn ngẫu nhiên    (CWE)   01047     

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: Nhiều nghiên cứu đã phân tầng các kế hoạch lựa chọn ngẫu nhiên. 

Các mã phân tầng phải được phát triển cho từng thử nghiệm lâm sàng. Trường dữ liệu 

này là quan trọng đối với việc phân tích thống kê các kết quả nghiên cứu. Phần lặp thứ 

hai và thứ ba sẽ tương ứng với phần lặp thứ hai và thứ ba của CSR-11 Ngày / Thời gian 

lựa chọn ngẫu nhiên nghiên cứu và CSR-12 Randomized Study Arm nếu có 

7.8.1.14 CSR-14   Trạng thái đánh giá bệnh nhân    (CWE)   01048  

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 phân loại việc sử dụng dữ liệu bệnh nhân này cho 

các phân tích khác nhau. Dữ liệu bệnh nhân có thể được đánh giá để phân tích các sự kiện 

bất lợi (tai biến, tác dụng phụ, vv) thay vì phân tích kết quả, hoặc nó có thể được đánh giá 

cho một số kết quả nào đó mà không phải các kết quả khác. Các hệ thống mã hóa sẽ khác 

nhau giữa các thử nghiệm. Trường dữ liệu này là bắt buộc cho sự kiện kích hoạt dừng 

nghiên cứu (C04). 

7.8.1.15 CSR-15   Ngày / thời gian kết thúc nghiên cứu    (DTM)   01049  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bệnh nhân hoàn thành hoặc được loại 

bỏ khỏi nghiên cứu. Trường dữ liệu này là bắt buộc cho sự kiện kích hoạt dừng nghiên 

cứu (C04). Thành phần thời gian là tùy chọn. 
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7.8.1.16 CSR-16   Lý do kết thúc nghiên cứu    (CWE)   01050  

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: Đây là thông tin quan trọng để kiểm soát chất lượng và phân tích dữ 

liệu. Các hệ thống mã hóa sẽ khác nhau giữa các thử nghiệm. Câu trả lời ví dụ có thể là: 

Sự kiện bất lợi (tai biến, phản ứng phụ), hoàn thành thử nghiệm, tử vong, kháng 

thuốc, bệnh bội nhiễm, không thể tiếp tục theo dõi, không phản ứng với liệu pháp, 

không tuân thủ, tiến triển của bệnh, vi phạm quy ước, từ chối điều trị thêm. Trường 

dữ liệu này là bắt buộc cho sự kiện kích hoạt dừng nghiên cứu (C04). 

7.8.2 CSP - Phân đoạn pha nghiên cứu lâm sàng 

Phân đoạn CSP chứa thông tin về trạng thái của bệnh nhân trong một giai đoạn cụ 

thể của nghiên cứu. Phân đoạn này có thuộc tính tùy chọn và rất hữu ích khi một nghiên 

cứu chứa các khoảng thời gian đánh giá khác nhau. (Xem phần 7.8.1 "Bảng thuộc tính 

HL7 - CSR - Đăng ký nghiên cứu lâm sàng" và phần 7.6.1.2 "Pha thử nghiệm lâm sàng"). 

Phân đoạn CSP được sử dụng trên cơ sở một nghiên cứu cụ thể để truyền các bản tin. 

Việc một bệnh nhân tham gia vào một pha nghiên cứu của một phương pháp điều trị nhất 

định có thể cần được thông báo cho các hệ thống khác như hệ thống dược, điều dưỡng 

hoặc hệ thống lệnh. Nó cũng quan trọng với các nhà tài trợ (chủ trì) và các trung tâm 

quản lý dữ liệu để theo dõi sự thay đổi của bệnh nhân trong suốt nghiên cứu và giám sát 

lịch trình dữ liệu được xác định cho từng giai đoạn. Nó có thể bao hàm các phân đoạn 

OBR và OBX theo sau nó để chỉ ra rằng những dữ liệu này mô tả giai đoạn đang được đề 

cập đến. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – CSP – Pha nghiên cứu lâm sàng  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   CWE R  9999 01022 Định danh pha nghiên cứu  

2   DTM R   01052 Ngày / thời gian bắt đầu pha nghiên cứu 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

3   DTM O   01053 Ngày / thời gian kết thúc pha nghiên cứu 

4   CWE C  9999 01054 Đánh giá pha nghiên cứu 

7.8.2.1 CSP-1   Định danh pha nghiên cứu    (CWE)   01022  

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 pha của nghiên cứu mà một bệnh nhân 

đã tham gia. Thông thường tập hợp các mã sẽ được phát triển cho từng thử nghiệm lâm 

sàng mặc dù có một số kiểu mẫu mà các thử nghiệm về một bệnh hoặc nhóm dự phòng 

cụ thể có thể sử dụng. Cấu trúc pha sẽ dựa trên việc đối chiếu dữ liệu và báo cáo cần cho 

nghiên cứu. Đây là một cơ cấu hoạt động và không cần phải được thảo luận trong các tài 

liệu quy ước thử nghiệm lâm sàng hoặc thậm chí không cần được bộ phận chăm sóc bệnh 

nhân hay thu thập dữ liệu nhân sự mà bệnh nhân biết tới. Thông thường hệ thống mã hóa 

sẽ được phát triển bởi nhà tài trợ (chủ trì) cho các thử nghiệm lâm sàng đa trung tâm để 

chuẩn hóa việc nhận dữ liệu tự động. Mã nội bộ có thể được thêm vào nếu cần một thông 

báo nội bộ bổ sung. Nếu không, các quy ước mã hóa nội bộ sẽ được sử dụng. Ví dụ: 

2^Init Rx, Crs 1^NCI T93-0807 Phases 

7.8.2.2 CSP-2   Ngày / thời gian bắt đầu pha nghiên cứu    (DTM)   01052  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bệnh nhân bắt đầu pha nghiên cứu này. 

Thành phần dữ liệu giờ có thuộc tính tùy chọn 

7.8.2.3 CSP-3   Ngày / thời gian kết thúc pha nghiên cứu    (DTM)   01053  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bệnh nhân kết thúc pha nghiên cứu này. 



Chương 7: Báo cáo quan sát 

Trang 152 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

7.8.2.4 CSP-4   Đánh giá pha nghiên cứu    (CWE)   01054  

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 sự sắp xếp dữ liệu của bệnh nhân trong pha 

này nhằm mục đích kiểm soát chất lượng và phân tích dữ liệu. Tập mã sẽ khác nhau giữa 

các thử nghiệm lâm sàng. Câu trả lời ví dụ có thể là: hoàn thành, chỉ riêng sự kiện 

phản ứng (biến chứng, tai biến), chỉ riêng kết quả đầu ra, không, không xác định. 

7.8.3 CSS - Phân đoạn lịch trình dữ liệu nghiên cứu lâm sàng  

Phân đoạn lịch trình dữ liệu nghiên cứu lâm sàng (CSS) có thuộc tính tùy chọn 

phụ thuộc vào yêu cầu liên kết bản tin dữ liệu nghiên cứu với các thời điểm dữ liệu được 

lên kế hoạch cho nghiên cứu. (Xem Phần 7.6.1.3 "lịch trình dữ liệu"). Phân đoạn CSS cho 

phép trao đổi lịch trình và tuân thủ dữ liệu từ cơ bản đến phức tạp. Việc sử dụng phân 

đoạn này phải được lên kế hoạch cho từng trường hợp. Mỗi phân đoạn CSS sẽ bao gồm 

các phân đoạn quan sát và quản lý thuốc phân đoạn theo sau để chỉ ra rằng chúng thỏa 

mãn thời điểm được dự kiến này. 

Bảng thuộc tính HL7 – CSS – Phân đoạn lịch trình dữ liệu nghiên cứu lâm sàng  

Số 

T

T 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   CWE R  9999 01055 Thời điểm lịch trình nghiên cứu    

2   DTM O   01056 
Thời điểm lịch trình nghiên cứu bệnh 

nhân 

3   CWE O Y/3 9999 01057 Mã kiểm soát chất lượng nghiên cứu 
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7.8.3.1 CSS-1   Thời điểm trong lịch trình nghiên cứu    (CWE)   01055  

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 thời điểm được lên kế hoạch cho một số dữ 

liệu của thử nghiệm lâm sàng. Thời điểm này có thể được thể hiện bằng định dạng mã 

hóa bất kỳ. Một số ví dụ về các giá trị thời điểm là: tiền nghiên cứu, tiền điều trị, 4 lần / 

ngày, hàng tuần, mỗi 3 ngày, mỗi đợt, thời điểm tái phát, thời điểm dừng nghiên 

cứu. Ngoài ra, các giá trị tần số trong phần 2.A.81.2. "Thành phần khoảng thời gian  

(RI)" (các thành phần khoảng thời gian của kiểu dữ liệu TQ thời gian / Số lượng) có thể 

được sử dụng. Tuy nhiên, lưu ý rằng từ phiên bản 2.5, các kiểu dữ liệu TQ được giữ lại 

chỉ để tương thích ngược. Cách sử dụng và quy ước về đặt tên thời điểm phải được xác 

định bởi người thực hiện. 

7.8.3.2 CSS-2   Thời điểm lịch trình nghiên cứu của bệnh nhân   (DTM)   01056  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày / thời gian dự kiến các mốc thời gian 

xảy ra đối với một bệnh nhân. Ngày / thời gian có thể được sử dụng để tham khảo khi rà 

soát ngày thực tế mà các hạng mục đã được dự kiến (trong phân đoạn OBR) diễn ra đối 

với một bệnh nhân. Thành phần thời gian có thuộc tính tùy chọn 

7.8.3.3 CSS-3   Mã kiểm soát chất lượng nghiên cứu    (CWE)   01057  

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: Trong các thiết lập lâm sàng, ngày thực tế của một quy trình hoặc điều 

trị có thể thay đổi đáng kể so với ngày hết hạn. Các hệ thống mã hóa khác nhau có thể 

được sử dụng để đánh giá việc thực hiện theo lịch trình hoặc tính phù hợp của dữ liệu. Hệ 

thống mã hóa sẽ khác nhau giữa các thử nghiệm. 
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7.8.4 CTI - Phân đoạn định danh thử nghiệm lâm sàng 

Phân đoạn CTI là tùy chọn. Nó chứa thông tin để xác định thử nghiệm lâm sàng, 

pha và thời điểm liên quan đến một yêu cầu hoặc kết quả. 

Bảng thuộc tính HL7 – CTI – Định danh thử nghiệm lâm sàng 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   EI R   01011 ID nhà tài trợ (chủ trì) nghiên cứu  

2   CWE C  9999 01022 Định danh pha nghiên cứu 

3   CWE O  9999 01055 Thời điểm lịch trình nghiên cứu  

7.8.4.1 CTI-1   ID nhà tài trợ (chủ trì) nghiên cứu    (EI)   01011  

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 phổ biến cho thử nghiệm lâm 

sàng. Hệ thống mã hóa sử dụng trường dữ liệu này được mô tả trong trường dữ liệu CSR-

1 Định danh nhà tài trợ (chủ trì) nghiên cứu 

7.8.4.2 CTI-2   Định danh pha nghiên cứu    (CWE)   01022  

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 pha nghiên cứu mà bệnh nhân tham gia. 

Tham khảo trường dữ liệu CSP-1- Định danh pha nghiên cứu để biết chi tiết về hệ thống 

mã hóa 
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7.8.4.3 CTI-3   Mốc thời gian trong lịch trình nghiên cứu    (CWE)   01055  

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 thời điểm trong pha thử nghiệm lâm 

sàng. Trường dữ liệu CTI-2 Định danh pha nghiên cứu phải được điền giá trị nếu trường 

dữ liệu CTI-3 Mốc thời gian trong lịch trình nghiên cứu có chứa giá trị. Giá trị của trường 

dữ liệu này nên tương ứng với giá trị của trường dữ liệu CSS-1 Mốc thời gian trong lịch 

trình nghiên cứu. 

7.8.5 CM0  Phân đoạn nghiên cứu lâm sàng tổng thể 

Phân đoạn nghiên cứu lâm sàng tổng thể (CMO) được mô tả trong Chương 8, 

phần 8.11.2 

7.8.6 CM1  Phân đoạn pha nghiên cứu lâm sàng tổng thể  

Phân đoạn pha nghiên cứu lâm sàng tổng thể (CMI) được mô tả trong Chương 8, 

phần 8.11.3 

7.8.7 CM2  Phân đoạn lịch trình nghiên cứu lâm sàng tổng thể  

Phân đoạn lịch trình nghiên cứu lâm sàng tổng thể được mô tả trong Chương 8, 

phần 8.11.4 

7.9 THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG – VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG 

7.9.1 CRM - Bản tin khi bệnh nhân được đăng ký tham gia vào một thử nghiệm lâm 

sàng  

MSH|^~\&|PDMS|MDACC|ORDER ENTRY|MDACC|200006021649||CRM^C01^CRM_C01|...<cr> 

PID|1||2222||Everywoman^Eve^E||19530117|...<cr> 

CSR|DM94-004^MDACC||MDACC|3||19941013||342^^^^^^^PDMS|  

|||||1005^^^^^^^MDACC|19941013|Y^Meets All Requirements^PDMS|...<cr> 

7.9.2 CRM - Bản tin khi bệnh nhân bắt đầu một pha trong một thử nghiệm lâm 

sàng 

MSH|^~\&|PDMS|MDACC|PHARM|MDACC|200006050925||CRM^C05^CRM_C05|...<cr> 
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PID|1||2222||Everywoman^Eve^E||19230213|...<cr> 

CSR|ID91-025^MDACC||MDACC|301||19941005||342^^^^^^^PDMS |||19941201|2^blind^PDMS| 

     12^Smoker,Stage II,<60^PDMS|...<cr> 

CSP|2^Treatment^PDMS|19941201|...<cr> 

7.9.3 CSU - Bản tin báo cáo cập nhật dữ liệu bệnh nhân hàng tháng cho nhà tài trợ 

MSH|^~\&|PDMS|MDACC|CTMS|NCI|200006050927||CSU^C09^CRM_C09|...<cr> 

PID|1||235925||J^F^M||19350616|...<cr>       

 [note:anonymous] 

CSR|T93-080^NCI|ID93-030^^MDACC|MDACC|14||19941205|...<cr> 

CSS|^Prestudy|19941204|C^compliant^NCI<cr> 

OBR|1|1234|1234|3^EligibilChecklist^StudyFormsList|||19941205|...<cr> 

 

Lưu ý: Phần thử nghiệm lâm sàng có thể cần một định nghĩa cho phân đoạn 

OBR riêng. Trường dữ liệu OBR-2&3 có những quy tắc điều kiện cho biết mã số 

bên yêu cầu và bên thực hiện yêu cầu phải có mặt trong phân đoạn ORC hoặc OBR. 

Do phân đoạn ORC không xuất hiện nên các Trường dữ liệu này phải được điền vào 

trong phân đoạn OBR. Dự đoán là thử nghiệm lâm sàng không quan tâm đến mã số 

bên yêu cầu và bên thực hiện yêu cầu. 

 

OBX|1|CWE|ELIG1^Elig Crit 1^NCI|Text Elig Crit 1|Y|...<cr> 

OBX|2|CWE|ELIG2^Elig Crit 2^NCI||Y|...<cr>  

OBR|2|1235|1235|4^Prestudy Form^StudyFormsList|||19941205|...<cr> 

OBX|1|CWE|QOL^Quality of Life^NCI||2\T\3\T\2\T\4\T\2^SPITZER|...<cr> 

OBX|2|CWE|PRICHEM^Prior Chemo^NCI||Yes|...<cr> 

OBX|3|CWE|PRIBIOL^Prior Biologics^NCI||No|...<cr> 

OBX|4|NM|NUMREM^Number Prior Remissions^NCI||2|...<cr> 

OBR|3|932^OE|243789^LAB|88304^SURG PATH REPORT|||19940101|...<cr> 

OBX|1|CWE|88304&ANT|1|9999^PANCREAS^SNM|...<cr> 

OBX|2|CWE|88304&IMP|2|9999^ADENOCARCINOMA^SNM|...<cr> 

OBR|4|933^OE|243790^LAB|85022^CBC|||199412050800|...<cr> 

OBX|1|NM|718-7^HEMOGLOBIN:^LN||13.4|GM/DL|14-18|N||S|F|19860522|...<cr> 

 [các giá trị cbc] 

OBX|2|NM|4544-3^HEMATOCRIT:^LN||40.3|%|42-52|L||S|F|19860522|...<cr> 

OBX|3|NM|789-8^ERYTHROCYTES:^LN||4.56|10*6/ml|4.7-6.1|L||S|F|19860522|...<cr> 

OBX|4|NM|787-22^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR VOLUME:^LN||88|fl   |80-

94|N||S|F|19860522|...<cr> 

OBX|5|NM|785-6^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN:^LN||29.5|pg   |27-

31|N||N|F|19860522|...<cr> 
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OBX|6|NM|786-4^ERYTHROCYTE MEAN CORPUSCULAR HEMOGLOBIN 

CONCENTRATION:^LN||33|%|33-37|N||N|F|19860522|...<cr> 

OBX|7|NM|6690-2^LEUKOCYTES:^LN||10.7|10*3/ml|4.8-10.8|N||N|F|19860522|...<cr>  

OBX|8|NM|764-1^NEUTROPHILS BAND FORM/100 LEUKOCYTES:^LN||2|%|||||F|...<cr>  

OBX|9|NM|769-0^NEUTROPHILS PHÂN ĐOẠNED/100 LEUKOCYTES:^LN||67|%|||||F |...<cr>  

OBX|10|NM|736-9^LYMPHOCYTES/100 LEUKOCYTES:^LN||29|%|||||F|...<cr>  

OBX|11|NM|5905-5^MONOCYTES/100 LEUKOCYTES:^LN||1|%|||||F|...<cr>  

OBX|12|NM|713-8^EOSINOPHILS/100 LEUKOCYTES:^LN||2|%|||||F|...<cr>  

OBR|5|934^OE|243791^LAB|80004^ELECTROLYTES|||199412050800|...<cr> 

OBX|1|NM|2947-0^SODIUM:^LN||150|mmol/l|136-148|H||A|F|19850301 |...<cr> 

OBX|2|NM|2823-3^POTASSIUM:^LN||4.5|mmol/l|3.5-5|N||N|F|19850301|...<cr> 

 [các giá trị chất điện giải] 

OBX|3|NM|2069-3^CHLORIDE:^LN||102|mmol/l|94-105|N||N|F|19850301|...<cr> 

OBX|4|NM|2028-9^CARBON DIOXIDE.TOTAL:^LN||27|mmol/l|24-31|N||N|F    |19850301|...<cr> 

CSP|^Course 1|19941205|19950120|Y^Toxicity and Response^NCI |...<cr> 

CSS|^Course Completion|19950120|...<cr> 

OBR|1|935^OE|243791^LAB|2039-6^CARCINOEMBRYONIC AG:^LN|||19941008|...<cr> 

OBX|1|NM|2039-6^CARCINOEMBRYONIC AG:^LN||15.2|IU |...<cr> 

OBR|2|1236|1236|10^Course Completion Form^StudyPhaseFormsList|||19950120 |...<cr> 

OBX|1|CWE|CRSRESP^Course Response^NCI||4^Partial Response|...<cr> 

OBX|2|NM|DRUGDISP^Capsules Dispensed^NCI||60|...<cr> 

OBX|3|NM|DRUGRETN^Capsules Returned^NCI||5|...<cr> 

OBX|4|ID|DXCOMP^Diagnostic Tests Compliance^NCI||Y|...<cr> 

OBX|5|CWE|PERSTAT^Performance Status^NCI||3^ZUBRODS|...<cr> 

OBR|3|1237|1237|9999^Adverse Events|...<cr> 

OBX|1|CWE|9999&EVENT|1|45^Vomiting^NCI|...<cr> 

OBX|2|DT|9999&ONSET|1|19941215|...<cr> 

OBX|3|DT|9999&RESOLUTION|1|19941217|...<cr> 

[Lưu ý: Cần duy trì khả 

năng tương thích với những 

nỗ lực của bản tin trải 

nghiệm sản phẩm liên tục.] 

OBX|4|CWE|9999&GRADE|1|M^MODERATE|...<cr> 

OBX|5|CWE|9999&RELATION_TO_RX|1|L^LIKELY|...<cr> 

OBX|6|CWE|9999&EVENT|2|303^Dyspnea^NCI|...<cr> 

OBX|7|DT|9999&ONSET|2|19941231|...<cr> 

OBX|8|DT|9999&RESOLUTION|2|...<cr> 

OBX|9|CWE|9999&GRADE|2|MI^MILD|...<cr> 

OBX|10|CWE|9999&RELATION_TO_RX|2|U^UNLIKELY|...<cr> 

[Lưu ý 2: Có thể có các hậu 

tố OBX khác theo quy định 

của FDA như: APEX/ 

NADIR, ACTION, 

THERAPY, OUTCOME, 

RECHALLENGE] 
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7.10 SẢN PHẨM TRẢI NGHIỆM 

Bệnh nhân có các triệu chứng, dấu hiệu rõ ràng hoặc tiến triển bệnh hoặc hội 

chứng khi tiếp xúc với các thiết bị y tế và / hoặc thuốc. Bằng chứng cho thấy rằng một số 

các triệu chứng, dấu hiệu, bệnh hoặc hội chứng này có thể phát triển như là hệ quả của 

các sản phẩm được sử dụng. Ví dụ như sự phát triển của ung thư tế bào tuyến âm đạo ở 

con gái của các bà mẹ được điều trị với diethylstilbestrol trong khi mang thai hay chảy 

máu đường tiêu hóa ở bệnh nhân được điều trị với các thuốc chống viêm không chứa 

steroid. Mặc dù rất khó để chứng minh quan hệ nhân quả nhưng nhiều bằng chứng rõ 

ràng vẫn tồn tại trong nhiều trường hợp cụ thể. 

Cần ghi lại những trải nghiệm như vậy trong quá trình phát triển và thử nghiệm 

sản phẩm để xác định các tác động bất lợi (biến chứng) tiềm năng hay trong thời gian sử 

dụng thường xuyên của sản phẩm để xác định các tác động bất lợi (biến chứng) nghiêm 

trọng xảy ra không thường xuyên. Yêu cầu sau đó là giám sát dịch tễ dược học và sau khi 

bán thuốc. 

Các sự kiện phản ứng (biến chứng, tai biến) là rất quan trọng với các nhà sản xuất 

sản phẩm do giả thuyết khởi tạo tín hiệu liên quan đến dược lực hoặc tác động của thuốc, 

thường là trong các nhóm (quần thể) đặc biệt của bệnh nhân. Các tác động bất lợi (biến 

chứng) là quan trọng đối với các nhà quản lý trong việc đảm bảo rằng các nhà sản xuất 

quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong quá trình đánh giá rủi ro và lợi ích, 

bao gồm các nhóm (quần thể) đặc biệt, đồng thời cũng để đảm bảo rằng họ điều tra các 

sự kiện đơn lẻ và các nhóm sự kiện một cách kịp thời và triệt để. Các tác động bất lợi 

(biến chứng) là đặc biệt quan trọng cho các chuyên gia y tế và bệnh nhân trong một nhóm 

(quần thể) đặc biệt gồm một cá nhân có thể có một sự kiện và một chuyên gia y tế tìm 

kiếm thông tin về các sự kiện liên quan được nhận thấy với các sản phẩm cùng loại hoặc 

tương tự. 

Báo cáo thường tập trung vào các sự kiện nghiêm trọng và không dự kiến trước. 

Nếu được xác định một cách rõ ràng thì tập trung vào những sự kiện quan trọng nhất đối 

với bệnh nhân và chuyên gia y tế. Các sự kiện dự kiến là những sự kiện mà trong đó các 

kinh nghiệm trước đó đã được chứng minh là có thể liên quan đến các sản phẩm và 

thường được ghi trên nhãn mác sản phẩm. 

Do các rủi ro liên quan đến việc sử dụng thuốc và thiết bị y tế, một hệ thống giám 

sát đã được thành lập ở hầu hết các nước phát triển. Với việc toàn cầu hóa của thị trường, 

nhu cầu chia sẻ thông tin này giữa các quốc gia đã tăng lên. Hiện nay hầu hết các báo cáo 
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được thực hiện bằng cách sử dụng một loạt các mẫu, bao gồm các mẫu CIOMS, thẻ vàng, 

1639 và MedWatch của FDA và các mẫu của Nhật Bản để gửi các thông tin như sau: 

 từ nguồn báo cáo xác định đến cơ quan quản lý 

 từ nguồn báo cáo xác định đến các nhà sản xuất sản phẩm 

 giữa các cơ quan quản lý 

 trong nội bộ một nhà sản xuất sản phẩm 

 trong nội bộ một cơ quan quản lý 

 từ các nhà sản xuất sản phẩm đến cơ quan quản lý 

 từ cơ quan quản lý đến Trung tâm Giám sát thuốc hợp tác của WHO 

 

Nhà sản xuất 

sản phẩm

Nhà sản xuất 

sản phẩm

Cơ quan có 

thẩm quyền

Cơ quan có 

thẩm quyền

Người tiêu dùngNhà cung cấp

WHO 

CDSC

Quốc gia khác

Quốc gia của 

sự kiện 1

 

Hình 7.6. Luồng thông tin trải nghiệm sản phẩm 

 

Bất kể ai người khởi tạo báo cáo trải nghiệm thuốc là ai thì các tài liệu này cuối 

cùng cũng được gửi đến các cơ quan quản lý. Các nhà sản xuất có nhiệm vụ cảnh báo các 

cơ quan quản lý. 

Trao đổi điện tử của những dữ liệu này sẽ giảm thiểu sai sót, giảm chi phí và tốc 

độ truyền thông. 
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7.10.1 Chú giải thuật ngữ 

7.10.1.1 Drug:        Thuốc 

Các hợp chất hóa học có thể được sử dụng cho người và động vật như một trợ giúp 

trong chẩn đoán, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc các điều kiện bất thường khác nhằm 

mục tiêu giảm đau hoặc kiểm soát hay cải thiện các điều kiện sinh lý (từ điển y khoa có 

minh họa của Dorland ấn bản thứ 27). 

7.10.1.2 Medical device:      Thiết bị y tế  

Các thứ được trù định cho hoặc được sử dụng trong chẩn đoán (ống dò mạch), 

điều trị (liệu pháp nhiệt) hoặc phòng ngừa bệnh hoặc các điều kiện bất thường khác nhằm 

mục tiêu giảm đau hoặc kiểm soát hay cải thiện các điều kiện sinh lý, bao gồm các thiết 

bị đo đạc và cấy ghép (van tim giả, máy tạo nhịp, hông giả). 

7.10.1.3 Product:          Sản phẩm 

Thuốc hoặc thiết bị y tế. 

7.10.1.4 Non-proprietary (generic) name:    Tên phổ biến (tên không độc quyền) 

Các tên thuốc không được bảo vệ bởi một thương hiệu, thường mô tả các cấu trúc 

hóa học của nó; đôi khi được gọi như là tên công khai. Ở Mỹ, hầu hết các tên thuốc phổ 

biến được chỉ định bởi Hội đồng Đặt tên Mỹ (USAN). Các tên phổ biến khác được sử 

dụng nhiều là các tên của National Formulary (Tập công thức quốc gia - NF) và US 

Pharmacopoeia (Dự trữ thuốc liên bang - USP) tên US Pharmacopoeia. Hình 7-3 liệt kê 

các hệ thống mã hóa thuốc có sẵn khác. 

7.10.1.5 Trade (brand) name:         Tên thương mại 

Tên độc quyền đã được đăng ký bảo vệ và chỉ nhà sản xuất nắm giữ thương hiệu 

được phép sử dụng. 

7.10.1.6 Adverse event/adverse experience:  Sự kiện bất lợi/trải nghiệm bất lợi 

(biến chứng, tai biến) 

 Trước khi đưa ra thị trường: Các sự kiện y tế không thuận lợi xảy ra với một 

bệnh nhân hay một đối tượng điều tra lâm sàng được chỉ định dùng một loại 

dược phẩm và không nhất thiết phải có mối quan hệ nhân quả với việc điều trị 

này. 

 Sau khi đưa ra thị trường (Liên minh châu Âu): Các trải nghiệm không mong 

muốn xảy ra với một bệnh nhân được điều trị bằng một loại dược phẩm được 

coi là có hoặc không có liên quan đến các sản phẩm dược. 
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 Sau khi đưa ra thị trường (US): Các sự kiện bất lợi (tai biến) đi kèm với việc sử 

dụng một loại thuốc ở người, được xem là có hoặc không liên quan đến thuốc, 

bao gồm: một sự kiện bất lợi (tai biến) xảy ra trong một đợt dùng thuốc trong 

thực hành chuyên môn; một sự kiện bất lợi (tai biến) xảy ra do dùng thuốc quá 

liều; một sự kiện bất lợi (tai biến) xảy ra từ việc thu hồi thuốc và các hành động 

dược lý không xảy ra theo dự kiến. 

 WHO: Các sự kiện y tế không thuận lợi xảy ra có thể biểu hiện trong quá trình 

điều trị với một sản phẩm dược phẩm nhưng không nhất thiết phải có mối quan 

hệ nhân quả với việc điều trị này 

7.10.1.7 Adverse drug reaction:            Phản ứng phụ của thuốc 

 Trước khi đưa ra thị trường: Tất cả những phản ứng độc hại và không lường 

trước đối với một sản phẩm thuốc liên quan đến một liều bất kỳ. 

 Sau khi đưa ra thị trường (WHO): Một phản ứng độc hại và không lường trước 

đối với một loại thuốc, xảy ra ở liều bình thường được sử dụng cho người để 

phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh hoặc để sửa đổi các chức năng sinh lý. 

 Sau khi đưa ra thị trường (Liên minh châu Âu): Một phản ứng có hại và không 

lường trước, xảy ra ở liều dùng bình thường được sử dụng cho người để phòng 

bệnh, chẩn đoán, điều trị bệnh hoặc để sửa đổi các chức năng sinh lý. 

 Sau khi đưa ra thị trường (US): Các tác dụng không mong muốn liên quan một 

cách hợp lý với việc sử dụng thuốc có thể xảy ra như là một phần tác dụng của 

thuốc hoặc có thể là không lường trước. 

7.10.1.8 Causation:         Nguyên nhân  

Tình trạng phơi nhiễm làm tăng hoặc giảm xác suất của một kết quả nhất định. 

7.10.1.9 Causal relationship:          Mối quan hệ nhân quả 

Khi một sự kiện xảy ra, một sản phẩm có thể bị nghi ngờ là nguyên nhân nhưng 

hiếm khi điều này được chứng minh, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của vòng đời sản phẩm. 

Một số thông tin nhất định về mối quan hệ giữa sản phẩm và sự kiện này có thể củng cố 

niềm tin vào mối quan hệ nhân quả giữa chúng trong khi những thông tin khác có thể làm 

giảm xác suất tồn tại một mối quan hệ như vậy. 

7.10.1.10  Regulatory agency:    Cơ quan quản lý  

Các thực thể chính trị đã thành lập các cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các sản 

phẩm được sử dụng trong chăm sóc sức khỏe. Các cơ quan này được gọi chung là cơ 

quan quản lý 
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7.10.1.11  Product manufacturer:        Công ty sản xuất 

Các tổ chức chịu trách nhiệm về việc sản xuất của một sản phẩm. Đây thường là 

thực thể giữ quyền tiếp thị sản phẩm 

7.10.1.12  Holder of marketing authorization:       Người nắm giữ quyền tiếp thị 

Tổ chức nắm giữ quyền tiếp thị một sản phẩm ra thị trường. Đây thường là tổ chức 

sản xuất sản phẩm. 

7.10.1.13  Serious adverse product reaction:        Phản ứng bất lợi nghiêm trọng với 

sản phẩm (tai biến nghiêm trọng khi sử dụng sản phẩm) 

Một phản ứng bất lợi với sản phẩm có thể: 

 gây tử vong (dẫn đến cái chết) 

 đe dọa tính mạng 

 đòi hỏi phải nhập viện hoặc kéo dài thời gian nằm viện 

 dẫn đến tình trạng khuyết tật/không đủ năng lực nghiêm trọng hoặc vĩnh viễn 

 dẫn đến một dị tật bẩm sinh. 

Đánh giá y tế và khoa học cần được thực hiện để quyết định liệu báo cáo nhanh là 

thích hợp trong các tình huống khác như các sự kiện y tế quan trọng mà có thể không đe 

dọa tính mạng hoặc bắt buộc nhập viện nhưng có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân hoặc 

có thể yêu cầu phải can thiệp để ngăn chặn một trong những kết quả trên xảy ra. Điều này 

cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc. 

7.10.1.14  Expected adverse product reaction:    Phản ứng bất lợi (tai biến) được 

lường trước 

Các sự kiện dự kiến là những sự kiện mà trong đó các kinh nghiệm trước đó đã 

chứng minh là có thể liên quan đến các sản phẩm và thường được ghi trên nhãn mác sản 

phẩm  

Trước khi đưa ra thị trường: Một phản ứng bất lợi, với bản chất hoặc mức độ 

nghiêm trọng là không phù hợp với thông tin áp dụng sản phẩm (ví dụ như tờ rơi giới 

thiệu sản phẩm của một nhóm điều tra cho một sản phẩm không được chấp thuận điều 

tra). 

Sau khi đưa ra thị trường (Liên minh châu Âu): điều này liên quan đến một phản 

ứng bất lợi không được đề cập đến trong bất kỳ một bản tóm tắt đặc tính sản phẩm (SPC) 

nào của EC (European Community – cộng đồng châu âu). Nếu không có bất kỳ một EPC 
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châu Âu nào thì một tài liệu quốc tế do người nắm giữ quyền tiếp thị chuẩn bị có chứa tất 

cả các thông tin liên quan đến sự an toàn mà người đó quan tâm nên được liệt kê cho các 

loại dược phẩm tại tất cả các quốc gia có phân phối các sản phẩm đó (bảng dữ liệu Chăm 

sóc). 

Sau khi đưa ra thị trường (Mỹ) - hiện tại: không lường trước có nghĩa là một trải 

nghiệm bất lợi (tai biến) khi dùng thuốc mà không được liệt kê trên nhãn hiện hành đối 

với sản phẩm thuốc và bao gồm một sự kiện có thể liên quan về mặt triệu chứng và sinh 

lý bệnh đến một sự kiện được liệt kê trên nhãn nhưng khác với sự kiện này do mức độ 

nghiêm trọng hoặc đặc hiệu lớn hơn. 

Sau khi đưa ra thị trường (Mỹ, dự kiến): bảng dữ liệu an toàn cơ bản của người 

nộp đơn phải là tài liệu do người đó chuẩn bị và có chứa tất cả các thông tin an toàn có 

liên quan, bao gồm trải nghiệm bất lợi (tai biến) khi dùng thuốc mà người đó cho rằng 

nên được liệt kê cho loại thuốc đó tại tất cả các quốc gia có phân phối các sản phẩm đó. 

Nó có thể được sử dụng bởi người nộp đơn như là tài liệu tham khảo để đánh giá một trải 

nghiệm bất lợi (tai biến) khi dùng thuốc là dự kiến hay không lường trước nhằm mục 

đích báo cáo định kỳ sau khi đưa ra thị trường. 

Sau khi đưa ra thị trường (WHO): một phản ứng bất lợi (tai biến), với bản chất 

hoặc mức độ nghiêm trọng là không phù hợp với nhãn ghi nội địa hay quyền phân phối 

hay được dự kiến theo như đặc điểm thuốc. 
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7.11 TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM – ĐỊNH NGHĨA SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

VÀ BẢN TIN 

Phân đoạn tiêu đề bản tin sẽ thể hiện một trong ba loại sự kiện sau đây trong 

MSH-9-loại bản tin. 

Sự kiện Mô tả 

P07 PEX – báo cáo trải nghiệm sản phẩm riêng lẻ được tạo ra tự động 

P08 PEX - báo cáo trải nghiệm sản phẩm riêng lẻ được cập nhật tự động 

P09 SUR - báo cáo trải nghiệm sản phẩm tóm tắt 

7.11.1 PEX - Bản tin trải nghiệm sản phẩm (Sự kiện P07, P08) 

Bản tin này được sử dụng chủ yếu để truyền thông tin liên quan đến một sự kiện 

bất lợi (tai biến) xảy ra trong khi bệnh nhân đang dùng một loại sản phẩm. 

 

PEX^P07-P08^PEX_P07: Bản tin trải nghiệm sản phẩm  

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] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{PRT}] Sự tham gia (của bệnh nhân)  7 

[{ARV}] Giới hạn truy cập  3 

[{NTE}] Ghi chú và lưu ý   2 

[ --- 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 (của lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

] --- Kết thúc VISIT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

{ --- Bắt đầu EXPERIENCE   

  PES Bên gửi sản phẩm trải nghiệm  7 

  { --- Bắt đầu PEX_OBSERVATION   

     PEO Quan sát sản phẩm trải nghiệm  7 

     { --- Bắt đầu PEX_CAUSE   

        PCR Mối quan hệ nhân quả có tiềm năng  7 

        [ --- Bắt đầu RX_ORDER   

          RXE Chỉ định dược / điều trị được mã hóa  4A 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho dược / điều trị)  7 

           { --- Bắt đầu TIMING_QTY   

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

           }  --- Kết thúc TIMING_QTY   

          [{RXR}] Cách dùng thuốc / điều trị  4A 

        ] --- Kết thúc RX_ORDER   

        [{ --- Bắt đầu RX_ADMINISTRATION   

          RXA Quản lý dược / điều trị  4A 

          [RXR] Cách dùng thuốc / điều trị  4A 

          [{PRT}] Sự tham gia (cho quản lý dược)  7 

        }] --- Kết thúc RX_ADMINISTRATION   

        [{PRB}] Phân đoạn chi tiết vấn đề  12 

        [{ --- Bắt đầu OBSERVATION   

        OBX Phân đoạn quan sát / kết quả  7 

        [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

        }] --- Kết thúc OBSERVATION   

        [{NTE}] Ghi chú và lưu ý  2 

        [ --- Bắt đầu ASSOCIATED_PERSON   

           NK1 Phân đoạn bên liên quan  2 

           [ --- Bắt đầu ASSOCIATED_RX_ORDER   

             RXE Chỉ định dược / điều trị được mã hóa  4A 

           [{PRT}] Sự tham gia (cho dược / điều trị)  7 

           {    --- Bắt đầu NK1_TIMING_QTY   

            TQ1 Thời gian/số lượng  4 

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

           }  --- Kết thúc NK1_TIMING_QTY   

             [{RXR}] Cách dùng thuốc / điều trị  4 

           ] --- Kết thúc ASSOCIATED_RX_ORDER   

           [{ --- Bắt đầu ASSOCIATED_RX_ADMIN   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

             RXA Quản lý dược / điều trị  4A 

             [RXR] Cách dùng thuốc / điều trị  4A 

             [{PRT}] Sự tham gia (Cho quản lý dược)  7 

           }] --- Kết thúc ASSOCIATED_RX_ADMIN   

           [{PRB}] Phân đoạn chi tiết vấn đề   12 

           [{ --- Bắt đầu ASSOCIATED_OBSERVATION   

           OBX Phân đoạn quan sát / kết quả  7 

           [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

           }] --- Kết thúc ASSOCIATED_OBSERVATION   

        ] --- Kết thúc ASSOCIATED_PERSON   

        [{ --- Bắt đầu STUDY    

           CSR Đăng ký nghiên cứu lâm sàng   7 

           [{CSP}] Phân đoạn pha nghiên cứu lâm sàng   7 

        }] --- Kết thúc STUDY   

      } --- Kết thúc PEX_CAUSE   

    } --- Kết thúc PEX_OBSERVATION   

  } --- Kết thúc EXPERIENCE   

Phân đoạn PID cung cấp các thông tin nhận dạng bệnh nhân bao gồm mã số cơ sở, 

ngày sinh và thông tin về cái chết của bệnh nhân (trong trường hợp bệnh nhân tử vong). 

Bệnh nhân thường được xác định chỉ bằng các chữ cái đầu được thể hiện trong phân đoạn 

PID. Ví dụ, các chữ cái đầu JMO sẽ được biểu thị là J^M^O trong trường dữ liệu tên của 

phân đoạn PID. Phân đoạn EVN xác định loại giao dịch đang được gửi (chủ yếu nó xác 

định người gửi và cho phép đưa ra dự kiến về thông tin sẽ nhận được). Ví dụ, một bản tin 

gửi từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể chỉ chứa các thông tin tối 

thiểu, trong khi một bản tin từ một nhà sản xuất dược phẩm có thể chứa thông tin gần như 

hoàn chỉnh. 

Phân đoạn PES (Product Experience Sender – Bên gửi trải nghiệm sản phẩm) cung 

cấp thông tin về bên gửi bản tin và thông tin đã biết về sự kiện. Trọng tâm của bản tin trải 

nghiệm sản phẩm là phân đoạn quan sát trải nghiệm sản phẩm (product experience 

observation - PEO) và nhóm các phân đoạn PCR bên trong nó. Phân đoạn PEO xác định 

một sự kiện lâm sàng và các phân đoạn PCR xác định các sản phẩm có thể có quan hệ 

nhân quả với sự kiện đó. Có thể có nhiều hơn một sản phẩm có quan hệ nhân quả với sự 

kiện này nên có thể có nhiều phân đoạn PCR. Phân đoạn RXE và RXR có thể được lặp 

lại và cung cấp thông tin về các sản phẩm bệnh nhân sử dụng tại thời điểm xảy ra sự kiện 

(thường không bao gồm những sản phẩm chính đang được sử dụng để điều trị cho sự 
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kiện đó). Thông tin chi tiết về quản lý các sản phẩm được xác định trong các phân đoạn 

PCR nên được mô tả bằng các phân đoạn RXE và RXR. Các phân đoạn PRB lặp lại cung 

cấp thông tin về các chẩn đoán đại diện cho các bệnh kèm theo. Các phân đoạn OBX lặp 

lại được sử dụng để gửi các quan sát bệnh nhân như chiều cao, cân nặng, chu kỳ kinh 

nguyệt cuối cùng và kết quả xét nghiệm. Các ghi chú phân tích có thể được gửi trong 

phân đoạn NTE. Ghi chú này thường sẽ là phân tích của bên gửi về sự kiện và các sản 

phẩm có thể có quan hệ nhân quả. Cuối cùng, các phân đoạn CSR và CSP có thể được tùy 

chọn đưa vào để mô tả thử nghiệm nếu sự kiện này xảy ra trong một thử nghiệm lâm sàng 

chính thức. 

Khi một trải nghiệm sản phẩm liên quan đến quá trình phơi nhiễm gián tiếp (ví dụ 

như qua bú sữa hoặc qua nhau thai), cá nhân trải nghiệm những ảnh hưởng bất lợi (thai 

nhi hoặc trẻ em) sẽ được mô tả trong phân đoạn PID và các cá nhân trung gian (như 

người mẹ) sẽ được mô tả trong phân đoạn NK1. Nhóm các phân đoạn RXE đầu tiên 

thường cho biết loại thuốc mà thai nhi hoặc trẻ em bị phơi nhiễm. Các mã bổ sung cho 

đường dùng thuốc được quy định tại Phụ lục này cho phép thể hiện các cách dùng bị nghi 

ngờ gây phơi nhiễm. Nhóm các phân đoạn RXE / RXR thứ hai (những nhóm thuộc phân 

đoạn NK1) sẽ đại diện cho cách dùng thuốc đã dẫn đến tình trạng phơi nhiễm ở người mẹ 

hay người cha. Sẩy thai sớm thường được coi tai biến trên người mẹ hơn là trên thai nhi 

và PID sẽ chỉ đến mẹ. Nhóm các phân đoạn PRB / OBX thứ hai phản ánh những vấn đề / 

quan sát liên quan tới cá nhân trung gian đưa đến trạng thái bị phơi nhiễm. 

Mỗi bản tin chứa thông tin về một trường hợp duy nhất, trong đó thông tin tối 

thiểu bao gồm một bệnh nhân (PID), ít nhất một bên gửi (PES), một hoặc nhiều sự kiện 

(PEO) và một hoặc nhiều sản phẩm bị nghi ngờ (PCR và RXE / RXA). Cấu trúc của bản 

tin cho phép thông tin quản lý thực tế được gửi trong RXA nếu biết. Nếu thông tin quản 

lý không có sẵn hoặc phản ứng bất lợi không thể liên quan đến một sự kiện được quản lý 

duy nhất, phân đoạn RXE có thể được sử dụng để gửi các thông tin ở mức độ đơn thuốc. 

Thông tin bổ sung có thể được gửi kèm tùy theo các yêu cầu về khả năng và quy định. 

Phân đoạn MSH quy định cụ thể bộ ký tự (MSH-18) và ngôn ngữ (MSH-19) được 

sử dụng trong bản tin PEX. 

Bản tin PEX được thiết kế để thỏa mãn yêu cầu báo cáo các sự kiện sản phẩm bất 

lợi cho các cơ quan quản lý có trách nhiệm. Tại Hoa Kỳ, phiên bản giấy của báo cáo này 

là Medwatch. 
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7.11.2 SUR - Báo cáo tóm tắt trải nghiệm sản phẩm (sự kiện P09) 

Chú ý: Được giữ lại để tương thích ngược kể từ phiên bản 2.5 và được loại bỏ từ phiên 

bản 2.7 

7.12 TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM – ĐỊNH NGHĨA PHÂN ĐOẠN  

7.12.1 PES -  Phân đoạn Bên gửi sản phẩm trải nghiệm 

Bảng thuộc tính HL7 - PES – Bên gửi trải nghiệm sản phẩm  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   XON O Y  01059 Tên tổ chức gửi 

2   XCN O Y  01060 Tên cá nhân người gửi 

3   XAD O Y  01062 Địa chỉ bên gửi 

4   XTN O Y  01063 Số điện thoại bên gửi 

5   EI O   01064 Định danh sự kiện bên gửi 

6  16= NM O   01065 Số thứ tự bên gửi 

7  600= FT O Y  01066 Mô tả sự kiện bên gửi 

8  600= FT O   01067 Ghi chú của bên gửi 

9   DTM O   01068 Ngày / thời gian bên gửi nhận biết 

10   DTM R   01069 Ngày báo cáo sự kiện 

11 2..3  ID O Y/2 0234 01070 Thời gian/Loại báo cáo sự kiện 

12 1..1  ID O  0235 01071 Nguồn báo cáo sự kiện 

13 1..1  ID O Y 0236 01072 Sự kiện được báo cáo cho 

7.12.1.1 PES-1   Tên tổ chức gửi   (XON)   01059  

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

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

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70234
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70235
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70236


Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 169 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Thành phần dữ liệu 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 tổ chức gửi bản tin. Danh sách mã 

hóa của các nhà sản xuất như danh sách từ cơ sở dữ liệu Tổ chức Y tế thế giới có thể 

được sử dụng trong thành phần của tên mã hoá để xác định loại mã nguồn. Nếu được gửi 

từ một cá nhân thì trường dữ liệu này có thể không được gửi. 

7.12.1.2 PES-2   Tên cá nhân người gửi    (XCN)   01060  

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)> 
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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 tên của cá nhân liên hệ. Nếu được gửi bởi 

một tổ chức thì các cá nhân trong tổ chức đóng vai trò đầu mối liên hệ tương ứng với sự 

kiện này. 

7.12.1.3 PES-3   Địa chỉ bên gửi    (XAD)   01062  

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 đường phố (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)> 
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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 bưu chính của người gửi bản tin 

tương ứng với trải nghiệm được báo cáo. 

7.12.1.4 PES-4   Số điện thoại bên gửi    (XTN)   01063  

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)> 
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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 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 bên gửi tương ứng với trải 

nghiệm được báo cáo. Một địa chỉ thư điện tử cũng có thể được gửi đi trong trường dữ 

liệu này. 

7.12.1.5 PES-5   Định danh sự kiện bên gửi    (EI)   01064  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: thành phần dữ liệu đầu tiên của trường dữ liệu này chứa định danh 

chữ và số duy nhất của nhà sản xuất sản phẩm cho sự kiện đặc biệt này. Định danh này sẽ 

được sử dụng trong tất cả các giao tiếp sau này về sự kiện này. Đối với các sự kiện được 

báo cáo cho FDA, định danh bao gồm số được FDA chỉ định cho nhà sản xuất hoặc nhà 

phân phối, dấu gạch ngang, 4 chữ số biểu thị năm, dấu gạch ngang và một số thứ tự liên 

tiếp gồm 5 chữ số cho mỗi báo cáo được thực hiện bởi bên gửi trong năm đó. Ví dụ, định 

danh sự kiện thứ ba được báo cáo trong năm 1996 bởi một nhà sản xuất có số đăng ký do 

FDA chỉ định là 1234567 sẽ là 1234567-1993-3. Các tổ chức không có số đăng ký do 

FDA chỉ định nên sử dụng tạm chuỗi số 0000000 cho đến khi được đăng ký một số. Các 

báo cáo từ các cơ sở khác nên sử dụng số HCFA gồm10 chữ số (dùng số 0 ở đầu để đủ 10 

chữ số) ở vị trí của số đăng ký do FDA chỉ định. Thành phần dữ liệu từ thứ hai đến thứ tư 

được xác định theo cách giống như thành phần dữ liệu thứ ba của kiểu dữ liệu có thứ bậc 

(HD) (mục 2.8.18 "HD - thiết kế có thứ bậc"). 
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7.12.1.6 PES-6   Số thứ tự bên gửi    (NM)   01065  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số nguyên được gán lần lượt để phân biệt 

các bản tin có phần tử định danh sự kiện bên gửi giống nhau. Với báo cáo được truyền 

đầu tiên, số thứ tự sẽ là 1; với báo cáo thứ 2, số thứ tự sẽ là 2… 

7.12.1.7 PES-7   Mô tả sự kiện bên gửi    (FT)   01066  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa văn bản do bên gửi viết để mô tả tóm tắt nội 

dung của sự kiện xảy ra, trong đó có thể bao gồm mô tả về bản chất của sự kiện, cách 

thức một sản phẩm trở thành có liên quan, các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng 

đến sự kiện và điều trị theo dõi hoặc bắt buộc đối với bệnh nhân. Lưu ý rằng kết quả xét 

nghiệm có thể được mã hóa như phân đoạn OBX thay vì đưa chúng vào nội dung mô tả. 

Bằng cách thể hiện thông tin lâm sàng trong các phân đoạn OBX, những dữ liệu này trở 

nên hữu ích và linh hoạt hơn nhiều. 

7.12.1.8 PES-8   Ghi chú của bên gửi    (FT)   01067  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ghi chú văn bản liên quan đến báo cáo được 

tạo ra nhưng không nhất thiết phải là một phần của báo cáo, ví dụ như người từ chối. 

7.12.1.9 PES-9   Ngày / thời gian bên gửi nhận biết sự kiện    (DTM) 01068  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày mà bên gửi được biết về sự kiện 

7.12.1.10  PES-10   Ngày báo cáo sự kiện    (DTM)   01069  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày tạo ra bản tin gửi đến cơ quan quản lý. 

7.12.1.11  PES-11   Loại thời gian báo cáo   (ID)   01070  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa cách tính thời gian báo cáo theo yêu cầu của 

cơ quan quản lý. Tham khảo Bảng HL7 0234 – Thời gian báo cáo để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.1.12  PES-12   Nguồn báo cáo sự kiện   (ID)   01071  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định nguồn báo cáo sự kiện cho bên gửi. 

Nhiều nguồn có thể được báo cáo bằng cách lặp lại các phần tử này. 

Nếu nguồn báo cáo là một thử nghiệm lâm sàng thì phân đoạn CSR và CSP có thể 

được gửi kèm để xác định nghiên cứu. Tham khảo Bảng HL7 0235 – Nguồn báo cáo để 

tìm giá trị hợp lệ. 
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7.12.1.13 PES-13   Sự kiện được báo cáo cho    (ID)   01072  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chỉ ra tất cả các thực thể mà thực thể nhận được 

báo cáo đã báo cáo sự kiện này. Lặp lại các phần tử này nếu báo cáo được gửi cho nhiều 

hơn một thực thể. Tham khảo Bảng HL7 0236 – Sự kiện được báo cáo cho để tìm giá trị 

hợp lệ. 

7.12.2 PEO -  Phân đoạn quan sát trải nghiệm sản phẩm  

Thông tin chi tiết liên quan đến một trải nghiệm lâm sàng hoặc một sự kiện cụ thể 

được thể hiện trong phân đoạn PEO. Phân đoạn này có thể được sử dụng để mô tả một sự 

kiện mà có thể được gây ra bởi sản phẩm bệnh nhân đã sử dụng. Các sản phẩm có thể có 

mối quan hệ nhân quả với trải nghiệm được quan sát được mô tả trong phân đoạn PCR 

(mối quan hệ nhân quả có thể có) sau đây. Định dạng bản tin được thiết kế khá mạnh và 

bao gồm nhiều phần tử tùy chọn, không bắt buộc sử dụng cho một mục đích quản lý cụ 

thể nhưng cho phép thể hiện đầy đủ các trải nghiệm thuốc nếu cần thiết. 

Một bản tin PEX phải có ít nhất một phần đoạn PEO và có thể chứa nhiều phân 

đoạn PEO nếu bệnh nhân trải nghiệm nhiều hơn một sự kiện. 

Bảng thuộc tính HL7 – PEO – Quan sát trải nghiệm sản phẩm   

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   CWE O Y 9999 01073 Định danh sự kiện được sử dụng 

2   CWE O Y 9999 01074 Mã triệu chứng / chẩn đoán sự kiện 

3   DTM R   01075 Ngày / thời gian bắt đầu sự kiện 

4   DTM O   01076 Ngày / Thời gian sự kiện trầm trọng hơn 

5   DTM O   01077 Ngày / Thời gian sự kiện được cải thiện 

6   DTM O   01078 Ngày / Thời gian kết thúc sự kiện 

7   XAD O Y  01079 Địa chỉ nơi xảy ra sự kiện 

8 1..1  ID O Y 0237 01080 Đánh giá sự kiện 

9 1..1  ID O  0238 01081 Sự kiện nghiêm trọng 

10 1..1  ID O  0239 01082 Sự kiện được dự báo trước 

11 1..1  ID O Y 0240 01083 Kết quả sự kiện 

12 1..1  ID O  0241 01084 Kết quả bệnh nhân 

13  600= FT O Y  01085 Mô tả sự kiện từ các bên khác 

14  600= FT O Y  01086 Mô tả sự kiện từ người báo cáo ban đầu 

15  600= FT O Y  01087 Mô tả sự kiện từ bệnh nhân 

16  600= FT O Y  01088 Mô tả sự kiện từ chuyên gia y tế 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

17  600= FT O Y  01089 Mô tả sự kiện từ khám nghiệm tử thi 

18   CWE O Y 9999 01090 Nguyên nhân tử vong 

19   XPN O Y  01091 Tên người quan sát chính 

20   XAD O Y  01092 Địa chỉ người quan sát chính 

21   XTN O Y  01093 Số điện thoại người quan sát chính 

22 1..1  ID O  0242 01094 Đánh giá của người quan sát chính 

23 1..1  ID O  0242 01095 Xác nhận được cung cấp bởi 

24   DTM O   01096 
Ngày / Thời gian người quan sát chính 

được biết 

25 1..2  ID O  0243 01097 
Danh tính của người quan sát có thể được 

tiết lộ 

7.12.2.1 PEO-1   Định danh sự kiện được sử dụng    (CWE)   01073  

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 có thể được sử dụng để gửi định danh sự kiện 

được sử dụng bởi các thực thể khác cho sự kiện này. Mục này thường chứa một định 

danh chữ và số duy nhất được chỉ định bởi một thực thể với thành phần văn bản là rỗng 

hoặc lặp lại định danh chữ và số duy nhất được theo sau bởi định danh của tổ chức. Ví 

dụ, một định danh sự kiện có thể là GB1234^GB1234^PharmaGiant. 

7.12.2.2 PEO-2   Mã triệu chứng / chẩn đoán sự kiện    (CWE)   01074  

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả được mã hóa của các chẩn đoán hay 

các vấn đề mô tả sự kiện này một cách tốt nhất. Một văn bản thể hiện mục được mã hóa 

nên được bao gồm trong Trường dữ liệu này một cách thường xuyên. MEDDRA và 

WHO-ART là những ví dụ cho các chương trình mã hóa thích hợp và cũng là các mã số 

bệnh nhân và thiết bị được bao gồm trong Trung tâm FDA cho hướng dẫn mã hóa các 

thiết bị và X quang Y tế cho Mẫu 3500A. 

7.12.2.3 PEO-3   Ngày / Thời gian bắt đầu sự kiện    (DTM)   01075  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa báo cáo hoặc ước lượng gần nhất về Ngày / 

Thời gian bắt đầu sự kiện. Ngày / Thời gian có thể được ghi lại theo mức độ chính xác 

bất kỳ (giờ, ngày, tháng, năm). 

7.12.2.4 PEO-4   Ngày / Thời gian sự kiện trầm trọng hơn    (DTM)   01076  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ước lượng gần nhất về Ngày / Thời gian sự 

kiện trở nên trầm trọng hơn. 

7.12.2.5 PEO-5   Ngày / Thời gian sự kiện được cải thiện    (DTM)   01077  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ước lượng gần nhất về Ngày / Thời gian sự 

kiện được cải thiện. 

7.12.2.6 PEO-6   Ngày / Thời gian kết thúc sự kiện    (DTM)   01078  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ước lượng gần nhất về Ngày / Thời gian sự 

kiện được giải quyết 

7.12.2.7 PEO-7   Địa chỉ nơi xảy ra sự kiện    (XAD)   01079  

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 đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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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 xác định địa điểm bắt đầu sự kiện. Thông thường 

nó chỉ xác định quốc gia xảy ra sự kiện. 

7.12.2.8 PEO-8   Đánh giá sự kiện    (ID)   01080  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nhóm phân loại của trải nghiệm sản phẩm 

được coi là thể hiện của sự kiện này. Tham khảo Bảng HL7 0237 – Đánh giá sự kiện để 

tìm các giá trị hợp lệ. 
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Tác động có lợi bất ngờ thường không được báo cáo nhưng ở một số quốc gia, đây 

là yêu cầu bắt buộc. 

7.12.2.9 PEO-9   Sự kiện nghiêm trọng    (ID)   01081  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sự kiện này có được đánh giá là nghiêm 

trọng hay không. Nếu sự kiện không đạt các tiêu chí nghiêm trọng nhưng bên gửi dựa 

trên các tiêu chí khác để đánh giá là quan trọng thì sự kiện sẽ được xác định là quan trọng 

(nhưng không phải là nghiêm trọng). Tham khảo Bảng HL7 0238 – Sự kiện nghiêm trọng 

để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.2.10  PEO-10   Sự kiện được dự kiến   (ID)   01082  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sự kiện quan sát là được dự báo trước hay 

không lường trước. Tham khảo Bảng HL7 0239 – Sự kiện dự kiến để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.2.11  PEO-11   Kết quả sự kiện    (ID)   01083  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định kết quả của các sự kiện đối với bệnh 

nhân. Nếu kết quả này không được biết hoặc không có sẵn thì phần tử kết quả bệnh nhân 

có thể được sử dụng mặc dù không bắt buộc. Trường dữ liệu này có thể được lặp lại nếu 

có nhiều hơn một kết quả. Tham khảo Bảng HL7 0240 – Kết quả sự kiện để tìm giá trị 

hợp lệ. 

7.12.2.12  PEO-12   Kết quả bệnh nhân    (ID)   01084  

Khi một kết quả sự kiện cụ thể không có sẵn, thành phần kết quả bệnh nhân có thể 

được sử dụng để thể hiện kết quả tổng thể của bệnh nhân (nếu biết). Tham khảo Bảng 

HL7 0241 - Kết quả bệnh nhân để tìm các giá trị hợp lệ. 

7.12.2.13  PEO-13   Mô tả sự kiện từ các bên khác    (FT)   01085  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả văn bản tóm tắt của bên gửi về nội 

dung của sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng kết quả xét nghiệm có thể được mã hóa như các phân 

đoạn OBX thay vì đưa chúng vào mô tả nội dung. Bằng cách thể hiện thông tin lâm sàng 

trong các phân đoạn OBX, những dữ liệu này trở nên hữu ích và linh hoạt hơn nhiều. 

7.12.2.14  PEO-14   Mô tả sự kiện từ người báo cáo ban đầu    (FT)   01086  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả văn bản tóm tắt của người báo cáo ban 

đầu về nội dung của sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng kết quả xét nghiệm có thể được mã hóa 

như các phân đoạn OBX thay vì đưa chúng vào mô tả nội dung. 
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7.12.2.15  PEO-15   Mô tả sự kiện từ bệnh nhân    (FT)   01087  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả văn bản tóm tắt trực tiếp của bệnh 

nhân về nội dung của sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng kết quả xét nghiệm có thể được mã hóa 

như các phân đoạn OBX thay vì đưa chúng vào mô tả nội dung để dữ liệu có thể được 

đọc và thao tác dễ dàng hơn 

7.12.2.16  PEO-16   Mô tả sự kiện từ người thực hiện    (FT)   01088  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả văn bản tóm tắt của chuyên gia y tế về 

nội dung của sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng kết quả xét nghiệm có thể được mã hóa như các 

phân đoạn OBX thay vì đưa chúng vào mô tả nội dung. 

7.12.2.17  PEO-17   Mô tả sự kiện từ khám nghiệm tử thi    (FT)   01089  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả văn bản tóm tắt của kết quả khám 

nghiệm tử thi về nội dung của sự kiện xảy ra. Lưu ý rằng kết quả xét nghiệm có thể được 

mã hóa như các phân đoạn OBX thay vì đưa chúng vào mô tả nội dung. 

7.12.2.18  PEO-18   Nguyên nhân tử vong    (CWE)   01090  

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 nguyên nhân tử vong được mã hóa. Trường 

dữ liệu này có thể được lặp lại khi cần thiết để liệt kê các nguyên nhân tham gia. Một mô 

tả bao gồm văn bản nhưng không bao gồm mã hay hệ thống mã hóa có thể được gửi kèm. 

Ví dụ, nếu nguyên nhân tử vong được xác định nhờ khám nghiệm tử thi nhưng chưa có 

kết quả thì phần tử nguyên nhân tử vong có thể là ^đang khám nghiệm tử thi^. Ngày / 

Thời gian tử vong có thể được gửi trong PID và kết quả khám nghiệm tử thi được gửi 

trong mô tả từ phần tử khám nghiệm tử thi của phân đoạn dữ liệu PEO. 

7.12.2.19  PEO-19   Tên người quan sát chính    (XPN)   01091  

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)> 
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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 bắt đầu mô tả sự kiện. 

7.12.2.20  PEO-20   Địa chỉ người quan sát chính    (XAD)   01092  

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 đường phố (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)> 
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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 xác định địa chỉ của người bắt đầu mô tả sự kiện. 

7.12.2.21  PEO-21   Số điện thoại người quan sát chính    (XTN)   01093  

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)> 
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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 chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định số điện thoại của người bắt đầu mô tả sự 

kiện. 

7.12.2.22  PEO-22   Đánh giá của người quan sát chính    (ID)   01094  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đánh giá của người quan sát chính mà có thể 

hỗ trợ đánh giá một quan sát. Tham khảo Bảng HL7 0242 – Đánh giá của người quan sát 

chính để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.2.23  PEO-23   Xác nhận được cung cấp bởi    (ID)   01095  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa đánh giá của chuyên gia y tế đã xác nhận các 

quan sát nếu người quan sát chính không phải là một chuyên gia y tế. Tham khảo Bảng 

HL7 0242 - Đánh giá của người quan sát chính để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.2.24  PEO-24   Ngày / Thời gian người quan sát chính nhận biết    (DTM)   

01096  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Ngày / Thời gian người quan sát chính được 

biết về sự kiện. 

7.12.2.25  PEO-25   Danh tính của người quan sát có thể được tiết lộ   (ID)   01097  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết người quan sát (nếu bên gửi biết người 

quan sát) có được phép tiết lộ danh tính của mình cho các nhà sản xuất sản phẩm để tiếp 

tục điều tra sự kiện này hay không. Nếu phần tử này không tồn tại, cần giả định là “không 

được phép”. Tham khảo Bảng HL7 0243 – Danh tính có thể được tiết lộ để tìm giá trị hợp 

lệ. 

7.12.3 PCR - Phân đoạn Mối quan hệ nhân quả có thể có 

Các phân đoạn PCR được sử dụng để truyền tải một mối quan hệ tiềm năng hoặc 

đang nghi ngờ giữa một sản phẩm (thuốc hoặc thiết bị) hay xét nghiệm và một sự kiện có 

ảnh hưởng bất lợi đến một bệnh nhân. Phân đoạn này xác định một quan hệ nhân quả có 
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thể có giữa sản phẩm được xác định trong phân đoạn này và sự kiện được xác định trong 

phân đoạn PEO. 

Bản tin này có thể có nhiều hơn một phân đoạn PCR nếu có nhiều hơn một sản 

phẩm có thể có quan hệ nhân quả với sự kiện này. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – PCR – Mối quan hệ nhân quả có thể có  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   CWE R  9999 01098 Sản phẩm liên quan 

2  1= IS O  0249 01099 Sản phẩm phổ thông 

3   CWE O  9999 01100 Nhóm sản phẩm  

4   CQ O   01101 Tổng thời gian điều trị 

5   DTM O   01102 Ngày sản xuất của sản phẩm 

6   DTM O   01103 Ngày hết hạn của sản phẩm 

7   DTM O   01104 Ngày cấy ghép sản phẩm 

8   DTM O   01105 Ngày loại bỏ sản phẩm cấy ghép 

9   CWE O  0244 01106 Thiết bị dùng một lần 

10   CWE O  9999 01107 Chỉ thị sử dụng sản phẩm 

11   CWE O  0245 01108 Vấn đề sản phẩm 

12  199= ST O Y/3  01109 Số lô / số serial của sản phẩm 

13   CWE O  0246 01110 Sản phẩm có sẵn để kiểm tra 

14   CWE O  9999 01111 Đánh giá sản phẩm được thực hiện  

15   CWE O  0247 01112 Trạng thái đánh giá sản phẩm 

16   CWE O  9999 01113 Kết quả đánh giá sản phẩm 

17 1..1  ID O  0248 01114 Nguồn gốc sản phẩm được đánh giá 

18   DTM O   01115 Ngày sản phẩm được trả về nhà sản xuất 

19 1..1  ID O  0242 01116 Đánh giá của người vận hành thiết bị 

20 1..1  ID O  0250 01117 Đánh giá sự liên quan 

21 1..2  ID O Y/6 0251 01118 
Hành động được thực hiện để phản ứng 

với sự kiện 

22 2..2  ID O Y/6 0252 01119 Quan sát các sự kiện có tính nhân quả  

23 1..1  ID O Y/3 0253 01120 Cơ chế phơi nhiễm gián tiếp 
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7.12.3.1 PCR-1   Sản phẩm liên quan    (CWE)   01098  

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 của sản phẩm (thuốc, thiết 

bị…) có thể có quan hệ nhân quả với sự kiện. Trường dữ liệu này bao gồm số định danh 

sản phẩm như NDC, số model hoặc số lô. Nếu một giá trị được mã hóa cho sản phẩm là 

không có sẵn thì một mô tả văn bản có thể được gửi đi trong thành phần dữ liệu thứ hai 

của kiểu dữ liệu CWE. Xem Chương 2 cho danh sách một số hệ thống mã hóa được công 

nhận đối với thuốc và thiết bị. 

7.12.3.2 PCR-2   Sản phẩm thông dụng    (IS)   01099  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sản phẩm sử dụng tên phổ thông hay tên 

thương hiệu. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0249 – Sản phẩm thông dụng 

để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.3.3 PCR-3   Nhóm sản phẩm    (CWE)   01100  

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 nhóm phân loại được mã hoá của sản phẩm 

liên quan. Đối với thuốc, đây thường là nhóm thuốc, ví dụ như nhóm chặn kênh canxi 

cho thuốc ức chế hấp thụ canxi nifedipine. Đối với các sản phẩm khác, đây là kiểu chung 

của thiết bị, ví dụ như ống thông tiểu hay máy tạo nhịp tim. Nếu một giá trị được mã hóa 

không có sẵn cho một nhóm thì có thể sử dụng một mô tả văn bản để thay thế. 

7.12.3.4 PCR-4   Tổng thời gian điều trị    (CQ)   01101  

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 thể hiện tổng thời gian điều trị với sản phẩm được 

liệt kê. Việc điều trị với liều và lộ trình hiện tại được thể hiện qua thuộc tính số lượng 

thời gian của phân đoạn RXE nhưng bệnh nhân có thể đã được điều trị một thời gian 

trước đó với một liều hoặc lộ trình khác. Số lượng trong thành phần dữ liệu thứ hai của 

kiểu dữ liệu CQ nên là một lượng thời gian. 

7.12.3.5 PCR-5   Ngày sản xuất sản phẩm    (DTM)   01102  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết ngày sản xuất của sản phẩm. 

7.12.3.6 PCR-6   Ngày sản phẩm hết hạn    (DTM)   01103  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn được thể hiện trên bao bì của 

sản phẩm. 

7.12.3.7 PCR-7   Ngày cấp ghép sản phẩm    (DTM)   01104  

Định nghĩa: Đối với sản phẩm y tế dùng để cấy ghép, trường dữ liệu này cho biết 

ngày thiết bị đó được cấy ghép. 

7.12.3.8 PCR-8   Ngày loại bỏ sản phẩm cấy ghép    (DTM)   01105  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày sản phẩm cấy ghép được loại bỏ 

7.12.3.9 PCR-9   Thiết bị dùng một lần    (CWE)   01106  

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 thiết bị này có phải được thiết kế để dùng 

một lần hay không. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0244 – Thiết bị dùng một 

lần để tìm giá trị cần thiết. 
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7.12.3.10  PCR-10   Chỉ thị sử dụng sản phẩm    (CWE)   01107  

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 thể hiện vấn đề hoặc chẩn đoán đã sử 

dụng sản phẩm. Xem Chương 2 để biết hệ thống mã có thể đã được chọn để truyền tải 

vấn đề hoặc chẩn đoán. 

7.12.3.11  PCR-11   Vấn đề của sản phẩm    (CWE)   01108  

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: Vấn đề sản phẩm có thể tồn tại nếu một sai sót trong sản phẩm có thể 

dẫn đến tử vong hoặc chấn thương nghiêm trọng. Tham khảo Bảng do người dùng định 

nghĩa 0245 – Vấn đề của sản phẩm để tìm giá trị cần thiết. 

7.12.3.12  PCR-12   Số lô / số serial của sản phẩm    (ST)   01109  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một mô tả chữ và số xác định sản phẩm hoặc lô 

thuốc cụ thể. Mô tả này thường được lấy trực tiếp từ nhãn trên lô hàng hoặc sản phẩm. 

7.12.3.13  PCR-13   Sản phẩm sẵn sàng để kiểm tra    (CWE)   01110  

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết sản phẩm có sẵn để phân tích hay không. 

Bảng do người dùng định nghĩa 0246 - Sản phẩm sẵn sàng để kiểm tra được sử dụng như 

định danh HL7 cho bảng do người dùng định nghĩa của các giá trị trong trường dữ liệu 

này. Nếu một sản phẩm được trả lại cho nhà sản xuất thì điều này sẽ được thể hiện bằng 

cách ghi lại ngày trả lại sản phẩm trong phần tử ngày sản phẩm được trả về nhà sản xuất. 

7.12.3.14  PCR-14   Thực hiện đánh giá sản phẩm   (CWE)   01111  

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 kiểu đánh giá sản phẩm đã được thực hiện. 

Mã đánh giá được liệt kê trong Phần phụ B của Hướng dẫn mã hóa cho Mẫu FDA 3500A 

“Kiểu đánh giá được thực hiện” có thể được sử dụng. Nếu không có sẵn mã nào tương 

ứng thì văn bản có thể được gửi trong thành phần dữ liệu thứ hai của trường dữ liệu này. 

7.12.3.15  PCR-15   Trạng thái đánh giá sản phẩm    (CWE)   01112  

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 đánh giá sản phẩm. Mục H.3 

trong Phần phụ A của Hướng dẫn mã hóa cho Mẫu FDA 3500A có thể được sử dụng. Nếu 

không có sẵn mã nào tương ứng thì văn bản có thể được gửi đi trong thành phần dữ liệu 

thứ hai của trường dữ liệu này. Tham khảo Bảng HL7 0247 – Trạng thái đánh giá để tìm 

các giá trị cần thiết. 
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7.12.3.16  PCR-16   Kết quả đánh giá sản phẩm    (CWE)   01113  

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 kết quả đánh giá sản phẩm. 

7.12.3.17  PCR-17   Nguồn gốc sản phẩm được đánh giá    (ID)   01114  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nguồn gốc sản phẩm được đánh giá. Tham 

khảo Bảng HL7 0248 – Nguồn gốc sản phẩm để tìm giá trị hơp lệ. 

7.12.3.18  PCR-18   Ngày sản phẩm được trả về nhà sản xuất    (DTM)   01115  

Định nghĩa: Nếu sản phẩm được trả về nhà sản xuất thì trường dữ liệu này chứa 

ngày trả lại đó. 

7.12.3.19  PCR-19   Đánh giá của người vận hành thiết bị    (ID)   01116  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định đánh giá của người vận hành thiết bị khi 

sự kiện xảy ra. Tham khảo Bảng HL7 0242 – Đánh giá của người quan sát chính để tìm 

giá trị hợp lệ. 

7.12.3.20  PCR-20   Đánh giá sự liên quan    (ID)   01117  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các đánh giá về sự liên quan giữa sản phẩm 

và sự kiện. Tham khảo Bảng HL7 0250 – Đánh giá sự liên quan để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.3.21  PCR-21   Hành động được thực hiện để phản ứng với sự kiện    (ID)   

01118  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết hành động được thực hiện như là kết quả 

của sự kiện. Phân đoạn có thể được lặp lại nếu có nhiều nhóm bằng chứng liên quan. 

Tham khảo Bảng HL7 0251 – Hành động được thực hiện để phản ứng với sự kiện để tìm 

giá trị hợp lệ. 
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7.12.3.22  PCR-22   Quan sát sự kiện có tính nhân quả    (ID)   01119  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này thể hiện các quan sát về sự kiện có thể là kết quả 

của một yếu tố nào đó. Tham khảo Bảng HL7 0252 – Quan sát tính nhân quả để tìm giá 

trị hợp lệ. Phân đoạn có thể được lặp lại nếu có nhiều nhóm bằng chứng liên quan.  

7.12.3.23  PCR-23   Cơ chế phơi nhiễm gián tiếp    (ID)   01120  

Định nghĩa: Bệnh nhân được xác định trong phân đoạn PID và đã trải qua sự kiện 

này có thể đã phơi nhiễm với sản phẩm có thể là nguyên nhân thông qua một trung gian. 

Ví dụ, một đứa trẻ có thể đã phơi nhiễm một sản phẩm thông qua nhau thai hoặc sữa mẹ 

hay người nhận máu có thể đã phơi nhiễm thông qua một sản phẩm máu. Trong những 

trường hợp như vậy, cơ chế vận chuyển sản phẩm được xác định trong trường dữ liệu này 

bằng các giá trị trong Bảng HL7 0253 - Cơ chế phơi nhiễm gián tiếp. Nếu trường dữ liệu 

này được điền giá trị, định danh của người đóng vai trò trung gian truyền các sản phẩm 

được chứa trong phân đoạn NK1 và RXE sau đó. 

7.12.4 PSH -  Phân đoạn tiêu đề tóm tắt của sản phẩm 

Phân đoạn này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – PSH – Tiêu đề tóm tắt của sản phẩm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1  60= ST R   01233 Kiểu báo cáo 

2  60= ST O   01297 Định danh mẫu báo cáo 

3   DTM R   01235 Ngày báo cáo 

4   DTM O   01236 Ngày bắt đầu thời gian báo cáo 

5   DTM O   01237 Ngày kết thúc thời gian báo cáo 

6   CQ O   01238 Số lượng sản xuất 

7   CQ O   01239 Số lượng phân phối 

8 
1..

1 
 ID O  0329 01240 

Phương pháp xác định số lượng phân 

phối 

9  600= FT O   01241 Ghi chú số lượng phân phối 

10   CQ O   01242 Số lượng sử dụng 

11 
1..

1 
 ID O  0329 01243 Phương pháp xác định số lượng sử dụng 

12  600= FT O   01244 Ghi chú số lượng sử dụng 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Dao%20Lan%20Huong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70329
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

13  16= NM O Y/8  01245 
Số lượng báo cáo trải nghiệm sản phẩm 

được điền bởi cơ sở 

14  16= NM O Y/8  01246 
Số lượng báo cáo trải nghiệm sản phẩm 

được điền bởi nhà phân phối 

7.12.4.1 PSH-1   Kiểu báo cáo    (ST)   01233  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên, tiêu đề hoặc mô tả khác của báo cáo. 

Thông thường, trường dữ liệu này bao gồm tên cơ quan (ví dụ FDA), thành phần của cơ 

quan nếu có (ví dụ CDRH) và loại báo cáo (ví dụ Báo cáo thiết bị y tế cơ bản). 

7.12.4.2 PSH-2   Định danh mẫu báo cáo    (ST)   01297  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mô tả mẫu của báo cáo. Thông thường, 

trường dữ liệu này sẽ bao gồm tên cơ quan (ví dụ FDA), thành phần của cơ quan nếu có 

(ví dụ CDRH) và số mẫu (ví dụ 3417). 

7.12.4.3 PSH-3   Ngày báo cáo    (DTM)   01235  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày được chỉ định bởi người gửi 

7.12.4.4 PSH-4   Ngày bắt đầu thời gian báo cáo    (DTM)   01236  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bắt đầu khoảng thời gian được báo cáo. 

7.12.4.5 PSH-5   Ngày kết thúc thời gian báo cáo    (DTM)   01237  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày kết thúc khoảng thời gian được báo 

cáo. 

7.12.4.6 PSH-6   Số lượng sản xuất    (CQ)   01238  

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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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Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để gửi số lượng đơn vị sản phẩm 

được sản xuất trong khoảng thời gian được báo cáo. Thành phần dữ liệu thứ hai có thể 

được sử dụng để xác định đơn vị cho số lượng. 

7.12.4.7 PSH-7   Số lượng phân phối    (CQ)   01239  

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 sử dụng để gửi số lượng đơn vị sản phẩm 

được phân phối trong khoảng thời gian được báo cáo. Thành phần dữ liệu thứ hai có thể 

được sử dụng để xác định đơn vị cho số lượng. 

7.12.4.8 PSH-8   Phương pháp xác định số lượng phân phối    (ID)   01240  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để đo số lượng phân phối. Giải 

thích về phương pháp được sử dụng để ước lượng có thể được gửi trong trường dữ liệu 

PSH-9 Ghi chú số lượng phân phối. Tham khảo Bảng HL7 0329 - Phương pháp định 

lượng để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.4.9 PSH-9   Ghi chú số lượng phân phối    (FT)   01241  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được sử dụng cho tất cả các văn bản giải 

thích cần thiết, nhưng đặc biệt được sử dụng để cung cấp một mô tả về phương pháp ước 

lượng đã sử dụng. Nếu đề cập đến mô tả được sử dụng trong một báo cáo trước đó, ghi 

chú phải bao gồm nhận dạng sản phẩm và dữ liệu của báo cáo đó. 

7.12.4.10  PSH-10   Số lượng sử dụng    (CQ)   01242  

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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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Định nghĩa: Trường dữ liệu này được sử dụng để gửi số lượng đơn vị sản phẩm 

được sử dụng trong khoảng thời gian được báo cáo. Thành phần dữ liệu thứ hai có thể 

được sử dụng để xác định đơn vị cho số lượng. 

7.12.4.11  PSH-11   Phương pháp xác định số lượng sử dụng    (ID)   01243  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương pháp được sử dụng để đo số lượng 

phân phối. Giải thích về phương pháp được sử dụng để ước lượng có thể được gửi đi 

trong trường dữ liệu PSH-12-Ghi chú số lượng sử dụng. Tham khảo Bảng HL7 0329 - 

Phương pháp định lượng để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.4.12  PSH-12   Ghi chú số lượng sử dụng    (FT)   01244  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được sử dụng cho tất cả các văn bản giải 

thích cần thiết, nhưng đặc biệt được sử dụng để cung cấp một mô tả về phương pháp ước 

lượng đã sử dụng. Nếu đề cập đến mô tả được sử dụng trong một báo cáo trước đó, ghi 

chú phải bao gồm nhận dạng sản phẩm và dữ liệu của báo cáo đó. 

7.12.4.13  PSH-13   Số lượng báo cáo trải nghiệm sản phẩm được thực hiện bởi cơ sở    

(NM)   01245  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng báo cáo trải nghiệm sản phẩm được 

điền bởi cơ sở 

7.12.4.14  PSH-14   Số lượng báo cáo sản phẩm trải nghiệm được thực hiện bởi nhà 

phân phối  (NM) 01246  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lượng báo cáo trải nghiệm sản phẩm được 

điền bởi nhà phân phối 

7.12.5 PDC -  Phân đoạn quốc gia liên quan đến chi tiết sản phẩm  

Phân đoạn này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. 

 

Bảng thuộc tính HL7  – PDC – Quốc gia liên quan đến chi tiết sản phẩm 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   XON R Y  01247 Nhà sản xuất / nhà phân phối 

2   CWE R  9999 01248 Quốc gia 

3  60= ST R   01249 Tên thương hiệu 

4  60= ST O   01250 Tên dòng thiết bị 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

5   CWE O  9999 01251 Tên thông dụng 

6  60= ST O Y  01252 Định danh model 

7  60= ST O   01253 Định danh catalogue 

8  60= ST O Y  01254 Định danh khác 

9   CWE O  9999 01255 Mã sản phẩm 

10 3..4  ID O  0330 01256 Thị trường nền tảng  

11  60= ST O   01257 Định danh thị trường chấp thuận 

12   CQ O   01258 
Thời gian sử dụng tốt nhất được ghi trên 

nhãn mác sản phẩm 

13   CQ O   01259 Thời gian sử dụng tốt nhất được dự kiến 

14   DTM O   01260 Ngày đầu tiên đưa ra thị trường 

15   DTM O   01261 Ngày cuối cùng đưa ra thị trường 

7.12.5.1 PDC-1   Nhà sản xuất / nhà phân phối    (XON)   01247  

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 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 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh của nhà sản xuất / nhà phân phối 
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7.12.5.2 PDC-2   Quốc gia    (CWE)   01248  

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 quốc gia liên quan đến chi tiết sản phẩm. 

ISO 3166 cung cấp danh sách mã quốc gia có thể được sử dụng. 

7.12.5.3 PDC-3   Tên thương hiệu (ST)   01249  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên thương hiệu mà nhà sản xuất dùng để 

quảng bá sản phẩm. 

7.12.5.4 PDC-4   Tên dòng thiết bị    (ST)   01250  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên được nhà sản xuất sử dụng để mô tả dòng 

sản phẩm đang được đề cập đến. 

7.12.5.5 PDC-5   Tên thông dụng    (CWE)   01251  

Các thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ 

<Alternate Identifier (ST)> ^ <Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding 

System (ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version 

ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second 

Alternate Text (ST)> ^ <Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set 

OID (ST)> ^ <Value Set Version ID (DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 

Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên được sử dụng phổ biến để xác định sản 

phẩm. 

7.12.5.6 PDC-6   Định danh model (kiểu mẫu)   (ST)   01252  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh model của nhà sản xuất cho sản 

phẩm này. 

7.12.5.7 PDC-7   Định danh danh mục sản phẩm    (ST)   01253  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh danh mục của nhà sản xuất đối với 

sản phẩm. 
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7.12.5.8 PDC-8   Định danh khác    (ST)   01254  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các định danh khác được sử dụng cho sản 

phẩm. 

7.12.5.9 PDC-9   Mã sản phẩm    (CWE)   01255  

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 sản phẩm từ một hệ thống mã hóa bên 

ngoài như những hệ thống được sử dụng bởi CDRH tại FDA. 

7.12.5.10  PDC-10   Thị trường nền tảng   (ID)   01256  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin chấp nhận của nền thị trường nền 

tảng. Tham khảo Bảng HL7 0330 – Thị trường nền tảng để tìm giá trị hợp lệ 

7.12.5.11  PDC-11   ID chấp thuận của thị trường   (ST)   01257 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thiết kế và mô tả của thị trường nền tảng. 

7.12.5.12  PDC-12   Thời gian sử dụng được ghi trên nhãn mác sản phẩm    (CQ)   

01258  

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

Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 thời gian sử dụng tốt nhất được ghi trên nhãn 

mác sản phẩm (thường là số lượng tháng hoặc năm). Nếu không có giá trị này trên nhãn 

mác sản phẩm thì trường dữ liệu này sẽ được để trống. 

7.12.5.13  PDC-13   Thời gian sử dụng được dự kiến    (CQ)   01259  

Các thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Đơn vị đo (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 thời gian sử dụng tốt nhất được dự kiến bởi 

nhà sản xuất (thường là số lượng tháng hoặc năm). 

7.12.5.14  PDC-14   Ngày đầu tiên đưa ra thị trường (DTM)   01260  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày đầu tiên sản phẩm được đưa ra thị 

trường trong quốc gia này. 

7.12.5.15  PDC-15   Ngày cuối cùng đưa ra thị trường    (DTM)   01261  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày cuối cùng sản phẩm được đưa ra thị 

trường. Trường dữ liệu này được để trống nếu sản phẩm vẫn đang được bán trên thị 

trường. 

7.12.6 FAC - Phân đoạn cơ sở 

Phân đoạn này được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – FAC – Cơ sở 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   EI R   01262 Định danh cơ sở - FAC 

2 1..1  ID O  0331 01263 Loại cơ sở 

3   XAD R Y  01264 Địa chỉ cơ sở 

4   XTN R   01265 Thông tin viễn thông của cơ sở 

5   XCN O Y  01266 Người liên hệ 

6  60= ST O Y  01267 Danh xưng của người liên hệ 

7   XAD O Y  01166 Địa chỉ liên hệ 

8   XTN O Y  01269 Thông tin viễn thông của người liên hệ 

9   XCN R Y  01270 Ủy quyền chữ ký 

10  199= ST O   01271 Danh xưng người có ủy quyền chữ ký 

11   XAD O Y  01272 Địa chỉ người có ủy quyền chữ ký 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

12   XTN O   01273 
Thông tin viễn thông của người có ủy 

quyền chữ ký 

7.12.6.1 FAC-1   ID Cơ sở - FAC   (EI)   01262  

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 cơ sở. 

7.12.6.2 FAC-2   Loại cơ sở    (ID)   01263  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại cơ sở. Tham khảo Bảng HL7 0331 – 

Loại cơ sở để tìm giá trị hợp lệ. 

7.12.6.3 FAC-3   Địa chỉ cơ sở    (XAD)   01264  

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 đường phố (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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Lý do hết hạn (kết thúc) (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 cơ sở. 

7.12.6.4 FAC-4   Số điện thoại của Cơ sở   (XTN)   01265  

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)> 
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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 chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin viễn thông (số điện thoại) của cơ sở 

7.12.6.5 FAC-5   Người liên hệ    (XCN)   01266  

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)> 
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Thành phần dữ liệu con đối với Tình huống Tên (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 của người liên hệ chính. 

7.12.6.6 FAC-6   Danh xưng của người liên hệ   (ST)   01267  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh xưng của người liên hệ chính. 

7.12.6.7 FAC-7   Địa chỉ liên hệ    (XAD)   01166  

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 đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 
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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 (kết thúc) (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 liên hệ chính 
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7.12.6.8 FAC-8   Số điện thoại của người liên hệ   (XTN)   01269  

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 chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin viễn thông của người liên hệ chính. 

7.12.6.9 FAC-9   Người có thẩm quyền ký tên  (XCN)   01270  

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)> 
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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 Tình huống Tên (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 của cá nhân có thẩm quyền ký tên hoặc 

chịu trách nhiệm cho báo cáo này. 
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7.12.6.10  FAC-10   Chức vụ người có thẩm quyền ký tên   (ST)   01271 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa chức danh của cá nhân có thẩm quyền ký tên 

hoặc người chịu trách nhiệm cho báo cáo này. 

7.12.6.11  FAC-11   Địa chỉ của người có thẩm quyền ký tên   (XAD)   01272  

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 đường phố (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 (kết thúc) (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 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 cá nhân có thẩm quyền ký tên 

hoặc người chịu trách nhiệm cho báo cáo này. 

7.12.6.12  FAC-12   Số điện thoại của người có thẩm quyền ký tên   (XTN)   01273  

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 chia sẻ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin viễn thông của cá nhân có thẩm 

quyền ký tên hoặc người chịu trách nhiệm cho báo cáo này. 
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7.13 TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM – VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG 

MSH|^-&|SAP||RAP||200006051512||PEX^P07|...<cr> 

EVN|...<cr> 

PID||1||A^A^A||19230616|F|||||||||||||||||Y|...<cr> 

Lưu ý: Phần này có thể cần phải có định nghĩa riêng về phân đoạn dữ liệu PID. 

PID-3 là một trường dữ liệu bắt buộc trong chương 3, nhưng có thể không bắt buộc 

trong phạm vi của phần này. Trường dữ liệu PID-23 Nơi sinh (19950710) cũng được 

loại bỏ. Ngày không phải là nơi sinh. 

 

PES|MakeADrug, Inc||Manufacturer Mall^^Ann Arbor^MI^99999|| 

GB95070448A|0|||19950704|19950710|10D|...<cr> 

PEO||^Awaiting results of autopsy|19950704||||^^^^^GBR||S|N|D~H~O||Patient admitted via casualty with 

increased shortness of breath and left sided chest pain on 04 JUL 95 for assessment.~11-JUL-95 Patient 

admitted 09-JUL-95 at 11:30 PM with an 18 hour history of diarrhoea followed by collapse. On 

admission, patient was exhausted and dehydrated.  She had a rash on both breasts and abdomen. Patient 

found to have deteriorating renal function.  Patient commenced IV fluid, however patient was found 

dead on 10-JUL-95 morning.  Query vomited and aspirated. Post mortem requested. Events possibly 

related to study drug.|...<cr> 

PCR|xxxxx^Wonder Drug 1^ATC|N|^antineoplastic|||||||^NON SMALL CELL LUNG CANCER|...<cr> 

RXE|1^^^19950629^19950710|xxxxx^Wonder Drug 1^ATC|1||TAB|||||||||||||||||M1|3||||NON SMALL CELL 

LUNG CANCER|...<cr> 

RXR|PO|...<cr>  

Chú ý: Cấu trúc bản tin cho PEX không cho phép lặp lại các nhóm RXE/RXR trong một nhóm 

PCR. Đây có thể là lỗi trong bảng định nghĩa bản tin cho các bản tin PEX. 

PRB|AD|19950704|705^DYSPNEA^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950710|20143^DEATH^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950704|18330^CHEST PAIN^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950709|21197^DIARRHEA^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950709|6432^SYNCOPE^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950709|4966^DEHYDRATION^MEDR|...<cr> 

PRB|AD|19950709|20544^KIDNEY FUNCTION ABNORMAL^MEDR|...<cr> 

OBX|1|NM|804-5^lEUKOCYTES^LN||2300|10*3/ml|||||F|19940704|...<cr> 

OBX|2|NM|770-8^NEUTROPHILS/100 LEUKOCYTES^LN||1.9|%|||||F|19950704|...<cr> 

OBX|3|NM|6299-2^UREA NITROGEN^LN||22.3|mg%|||||F|19950709|...<cr> 

OBX|4|NM|2160-0^CREATININE^LN||247|mmole|||||F|19950709|...<cr> 

NTE|||Additional details must be obtained from the affiliate in order to assess causality. A three day alert 

phone call was made to the FDA on 12-JUL-95|...<cr> 
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7.14 DẠNG SÓNG 

Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7 và sau này. Bên triển 

khai được khuyến khích sử dụng hướng dẫn phiên bản 2 (ví dụ, hồ sơ PCD của 

IHE) hoặc cấu trúc phiên bản 3 khác để hỗ trợ các bản tin dạng sóng. 

HL7 hỗ trợ dữ liệu dạng sóng được thiết kế để cung cấp truy cập đến dữ liệu dạng 

sóng trong các tình huống đa dạng. Nhu cầu có thể là truy cập dữ liệu dạng sóng từ xa, 

nghiên cứu và dữ liệu đầu vào để đưa ra quyết định lâm sàng hay để có được các đoạn dữ 

liệu dạng sóng để hoàn thành bộ dữ liệu dạng sóng. Trong một số trường hợp, chủ yếu 

trong môi trường theo định hướng nghiên cứu, một bác sĩ có thể muốn tự giải thích, thay 

đổi các dữ liệu thô và / hoặc áp dụng các thuật toán thay thế cho các giá trị dữ liệu thô. 

Trong môi trường dữ liệu này, việc trình bày dữ liệu dạng sóng bao gồm việc xử lý các 

dữ liệu thô. Khả năng xử lý dữ liệu dạng sóng của HL7 cho phép các ứng dụng này, bao 

gồm cả thông tin thu thập dữ liệu như độ lệch giữa các kênh, trong băng tần với dạng 

sóng. 

Quan sát dạng sóng cũng giống như kết quả khác có thể được truyền theo chế độ 

yêu cầu (để đáp ứng với một truy vấn) hoặc chế độ tự động – xem thảo luận trong Phần 

7.15.1, "W01 – Kết quả dạng sóng, truyền tự động các thông tin được yêu cầu". Trong cả 

hai phương thức truyền tải, các thông tin thời gian, định dạng kênh, chú thích và dữ liệu 

chuỗi thời gian số trong dạng sóng ghi được được coi như các "quan sát" độc lập trong 

một “nhóm” kết quả. Đối với một "nhóm" cho trước, mỗi phần kết quả phân mảnh được 

truyền đi trong một phân đoạn OBX riêng biệt, trong đó các hậu tố định danh quan sát 

cho OBX được sử dụng để xác định các phần kết quả phân mảnh. Để giảm thiểu sự 

không rõ ràng, một khung xác định cấu trúc của bản tin kết quả dạng sóng được cung 

cấp. Các phần tử của khung này bao gồm: 

 Kiểu dữ liệu cụ thể của dạng sóng cho phép truyền tải các định dạng kênh và dữ 

liệu dạng sóng. Xem Phần 2.16 cho định nghĩa kiểu dữ liệu. 

 Hậu tố định danh quan sát cụ thể của dạng sóng (trường dữ liệu OBX-3 Định 

danh quan sát) giúp định danh duy nhất nhóm kết quả dạng sóng trong một 

phân đoạn OBX cho trước. 

 Các quy tắc cố định để kết hợp các phân đoạn OBX của từng nhóm trong các 

bản tin phản hồi dạng sóng. 

 Định nghĩa rõ ràng về trường dữ liệu trong OBX có thể được điền cho mỗi 

nhóm của kết quả dạng sóng. 

 Các sự kiện kích hoạt duy nhất định danh bản tin kết quả có chứa nhóm các 

phân đoạn OBX kết quả dạng sóng  
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7.14.1 Hậu tố định danh quan sát cụ thể 

Mỗi kênh dạng sóng trong một bản ghi đều chứa thời gian, định dạng kênh và dữ 

liệu chuỗi thời gian số. Kiểu nhóm của kết quả dạng sóng được truyền trong phân đoạn 

OBX cho trước được xác định bởi hậu tố định danh quan sát chứa trong trường dữ liệu 

OBX-3 Định danh quan sát. Có bốn hậu tố được sử dụng cho các loại kết quả dạng sóng 

khác nhau: 

Quan sát  Hậu tố Kiểu dữ liệu 

Thông tin thời gian TIM DTM 

Định dạng kênh CHN CD 

Dữ liệu dạng sóng WAV NA hoặc MA 

Chú thích dạng sóng ANO CWE 

Định danh quan sát phụ được sử dụng để liên kết các phân đoạn kết quả loại TIM, 

CHN, chuỗi phụ WAV và ANO cho một hoặc nhiều kênh cho trước trong một bản tin hồi 

đáp dạng sóng. 

7.14.1.1 Thông tin thời gian (TIM) 

Định nghĩa: Phân đoạn kết quả OBX loại TIM thiết lập ngày và giờ của điểm dữ 

liệu đầu tiên trong một nhóm định danh quan sát phụ cho trước của các kênh dạng sóng. 

Nếu có một khoảng cách trong chuỗi thời gian của dữ liệu dạng sóng thì nó sẽ được thể 

hiện bằng việc truyền một phân đoạn kết quả loại TIM mới trước phân đoạn kết quả loại 

chuỗi phụ WAV với cùng một định danh quan sát phụ. Kiểu dữ liệu là DTM. 

7.14.1.2 Dữ liệu định dạng kênh (CHN)            

Định nghĩa: Phân đoạn kết quả OBX loại CHN định nghĩa các kênh ghi cho dạng 

sóng số được lấy mẫu theo chuỗi thời gian. Phân đoạn kết quả loại chuỗi phụ WAV chứa 

mẫu dạng sóng thực tế. Mỗi phân đoạn kết quả loại CHN xác định một hoặc nhiều kênh. 

Trường dữ liệu OBX-5-Giá trị quan sát có thể lặp lại để xác định các kênh bổ sung. Mỗi 

lần lặp lại được định dạng bằng kiểu dữ liệu CD. 

Mỗi kênh có một số (thường sẽ xác định vị trí của nó trên màn hình hiển thị đa 

kênh) và một tên hoặc nhãn tùy chọn (cũng được sử dụng trên các màn hình hiển thị). 

Một hoặc hai nguồn dạng sóng được đặt tên cũng có thể được liên kết với một kênh (cho 

phép sử dụng các bộ khuếch đại vi sai hai đầu vào). Một kênh cũng bao gồm nhiều giá trị 

liên quan như độ nhạy, các thông số hiệu chuẩn (hệ số hiệu chỉnh độ nhạy, đường cơ sở 

và độ lệch thời gian), tần số lấy mẫu, giá trị tối thiểu và giá trị tối đa. Tần số lấy mẫu là 
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số lượng mẫu trong một đơn vị thời gian cho các số liệu được báo cáo trong các phân 

đoạn kết quả loại chuỗi phụ WAV. 

Trong trường hợp nhiều kênh được định nghĩa trong cùng một phân đoạn kết quả 

loại CHN, nếu đơn vị hay độ nhạy kênh (thành phần dữ liệu thứ ba), hệ số hiệu chỉnh độ 

nhạy (thành phần dữ liệu con đầu tiên của thành phần dữ liệu thứ tư), đường cơ sở (thành 

phần dữ liệu con thứ hai), độ lệch thời gian nghiêng (thành phần dữ liệu con thứ ba), tần 

số lấy mẫu (thành phần dữ liệu thứ năm), giá trị dữ liệu tối thiểu (thành phần dữ liệu con 

đầu tiên của thành phần dữ liệu thứ sáu) hoặc giá trị dữ liệu tối đa (thành phần dữ liệu 

con thứ hai) không có mặt trong bất kỳ lần lặp lại nào của trường dữ liệu OBX-5-Giá trị 

quan sát thì giá trị được lấy từ lần lặp lại cuối cùng có thể được sử dụng bởi hệ thống 

nhận. Điều này được gọi là "mặc định dính". Ví dụ, nếu tất cả các kênh có cùng giá trị độ 

nhạy, hệ số hiệu chỉnh độ nhạy / đường cơ sở / độ lệch thời gian, tần số lấy mẫu và giá trị 

dữ liệu tối thiểu / tối đa thì chúng có thể được xác định trong định dạng kênh đầu tiên và 

được bỏ qua trong tất cả các định dạng kênh tiếp theo trong cùng một phân đoạn kết quả 

loại CHN, nhờ đó giảm độ dài của phân đoạn. Nếu hệ số điều chỉnh độ nhạy, đường cơ sở 

hoặc độ lệch thời gian không hiện diện trong kênh đầu tiên được xác định, các giá trị 1, 0, 

0 tương ứng có thể được sử dụng. Không có giá trị mặc định khác được giả định cho các 

thành phần vắng mặt. 

7.14.1.3 Dữ liệu kỹ thuật số dạng sóng (WAV)           

Định nghĩa: Phân đoạn kết quả OBX loại WAV được sử dụng để truyền dữ liệu 

dạng sóng thực tế (các giá trị chuỗi thời gian số hóa từ một bộ chuyển đổi tương tự sang 

số (ADC analog-to-digital converter) hoặc các nguồn khác của dữ liệu số được lấy mẫu). 

Phân đoạn kết quả loại WAV được liên kết với định dạng kênh tương ứng của mình (phân 

đoạn kết quả OBX loại CHN) thông qua định danh quan sát phụ. Số lượng kênh được 

định nghĩa trong phân đoạn kết quả loại CHN cho biết số lượng kênh dữ liệu được ghép 

kênh trong phân đoạn kết quả loại WAV liên kết với nó. Ví dụ, nếu một phân đoạn kết 

quả loại CHN chỉ chứa một định dạng kênh duy nhất thì mỗi phân đoạn kết quả loại WAV 

có cùng định danh quan sát phụ cũng chỉ chứa một kênh dữ liệu. Tuy nhiên, nếu một 

phân đoạn kết quả loại CHN chứa ba định dạng kênh thì mỗi phân đoạn kết quả loại WAV 

có cùng định danh quan sát phụ cũng phải chứa ba kênh dữ liệu. Một tập hợp dữ liệu 

dạng sóng cho tất cả các kênh và tại các thời điểm liên tiếp có thể được truyền đi trong 

một phân đoạn kết quả loại WAV duy nhất (với điều kiện là chiều dài của trường giá trị 

quan sát không vượt quá mức tối đa quy định cho chiều dài của các trường trong phân 

đoạn OBX là 65536) hoặc trong nhiều phân đoạn kết quả loại WAV liên tiếp và có thể 
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xen kẽ với phân đoạn kết quả của các loại khác (ví dụ có chứa các chú thích hoặc nhận 

xét). 

Kiểu dữ liệu của phân đoạn kết quả loại WAV có thể là NA (Numeric Array - mảng 

số) hoặc MA (Multiplexed Array - Mảng ghép đa kênh). Với kiểu dữ liệu NA, các giá trị 

dữ liệu được định dạng theo kiểu "kênh-khối (channel-block)" hoặc "không được ghép 

kênh (unmultiplexed)". Các mẫu số cho mỗi kênh được phân tách bằng dấu phân cách 

thành phần và các kênh liên tiếp được phân tách bằng dấu phân cách lặp lại. Với kiểu dữ 

liệu MA, các giá trị dữ liệu được định dạng theo kiểu "ghép kênh", ví dụ các giá trị của 

mẫu thời gian đầu tiên (của tất cả các kênh) được truyền đi trước, sau đó các giá trị của 

mẫu thời gian thứ hai (của tất cả các kênh) được truyền đi, và cứ như vậy cho đến khi 

truyền hết tất cả các mẫu. Các mẫu số cho mỗi kênh được phân cách bởi các dấu phân 

cách thành phần và các mẫu liên tiếp được phân cách bằng dấu phân cách lặp lại. Định 

dạng ghép kênh chỉ có thể được sử dụng nếu tất cả các kênh ghép có cùng tần số lấy mẫu 

hiệu quả. 

7.14.1.4 Chú thích dạng sóng (ANO) 

Định nghĩa: Phân đoạn kết quả OBX loại ANO được sử dụng để gửi các chú thích 

dạng sóng (nội dung mã hoá gắn liền với một thời điểm nào đó trong quá trình ghi dạng 

sóng). Các phân đoạn kết quả loại ANO được tham chiếu với định danh kênh tương ứng 

của mình (phân đoạn kết quả OBX loại CHN) thông qua định danh quan sát phụ. Số 

lượng kênh được định nghĩa trong phân đoạn kết quả loại CHN cho biết số lượng kênh 

của chú thích chứa trong các phân đoạn kết quả loại ANO liên kết với nó. Ví dụ, nếu một 

phân đoạn kết quả loại CHN chỉ chứa một định dạng kênh duy nhất thì mỗi phân đoạn kết 

quả loại ANO có cùng định danh quan sát phụ cũng chỉ chứa một nội dung chú thích 

được mã hóa. Tuy nhiên, nếu một phân đoạn kết quả loại CHN chứa ba định dạng kênh 

thì mỗi phân đoạn kết quả loại ANO có cùng định danh quan sát phụ cũng phải chứa ba 

nội dung chú thích được mã hóa riêng biệt. 

Kiểu dữ liệu của phân đoạn kết quả loại ANO là CWE. Các nội dung chú thích 

được mã hóa cho các kênh kênh tiếp được phân tách bằng dấu phân cách lặp lại. Các 

phân cách lặp lại liền nhau được sử dụng khi không có nội dung chú thích được mã hóa 

cho một kênh trong một phân đoạn kết quả đa kênh. Tham khảo Bảng do người dùng 

định nghĩa 0317 - Chú thích để tìm giá trị cần thiết. 
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7.15 DẠNG SÓNG – ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. Bên triển khai được 

khuyến khích sử dụng hướng dẫn phiên bản 2 (ví dụ, hồ sơ PCD của IHE) hoặc 

phiên bản 3 khác do nó mở rộng các trường hợp sử dụng so với các phiên bản 2 cũ 

hơn. 

Bản tin phản hồi chứa kết quả dạng sóng được xác định bởi sự kiện kích hoạt được 

thể hiện trong phân đoạn tiêu đề bản tin (MSH-09, thành phần thứ hai của loại bản tin). 

Các sự kiện kích hoạt riêng biệt đã được xác định để phân biệt chế độ truyền yêu cầu 

truyền tự động. 

7.15.1 W01 - Kết quả dạng sóng, truyền tự động thông tin được yêu cầu 

Các sự kiện kích hoạt phản hồi dạng sóng tự động xác định bản tin ORU được sử 

dụng để truyền dữ liệu dạng sóng là kết quả của một xét nghiệm được yêu cầu hay một 

chuỗi các quan sát. Sự kiện kích hoạt W01 cũng có thể được sử dụng để xác định các bản 

tin ORU được gửi như là phản hồi cuối cùng cho bản tin QRY (bản tin QRY xác định 

một truy vấn chế độ chậm cho kết quả dạng sóng / quan sát với định dạng theo định 

hướng bản ghi (tương tự như loại bản tin chế độ hiển thị đáp ứng chậm DSR được mô tả 

trong Chương 2)). Một hoặc nhiều bản tin ORU với sự kiện kích hoạt W01 có thể là kết 

quả của kiểu bản tin QRY này. 

7.15.2 W02 - Kết quả dạng sóng, phản hồi đối với truy vấn 

Sự kiện kích hoạt W02 xác định các bản tin QRF là phản hồi cho bản tin QRY (chỉ 

ra một truy vấn chế độ tức thời cho kết quả dạng sóng / quan sát với định dạng theo định 

hướng bản ghi). 

7.16 DẠNG SÓNG – CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ PHÂN ĐOẠN 

Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. Bên triển khai được 

khuyến khích sử dụng hướng dẫn phiên bản 2 (ví dụ, hồ sơ PCD của IHE) hoặc 

phiên bản 3 khác do nó mở rộng các trường hợp sử dụng so với các phiên bản 2 cũ 

hơn. 

7.16.1 Các quy tắc kết hợp đối với các phân đoạn OBX dạng sóng  

Một nhóm kết quả dạng sóng có thể chứa một hoặc nhiều kênh dữ liệu dạng sóng 

số. Định danh quan sát phụ được sử dụng để kết hợp một cách logic các phân đoạn OBX 

loại TIM, CHN và WAV liên quan đến một tập hợp các kênh trong nhóm kết quả. Mỗi 

nhóm định danh phụ phải chứa ít nhất một phân đoạn loại TIM, một phân đoạn loại 
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CHN, một phân đoạn loại WAV và ít nhất một trong những phân đoạn kết quả loại TIM 

phải đặt trước phân đoạn kết quả loại WAV đầu tiên trong nhóm đó. 

7.16.2 Giới hạn cho giá trị của các trường trong phân đoạn OBX 

Loại kết quả cho một phân đoạn OBX xác định cách điền giá trị cho các trường dữ 

liệu cụ thể trong phân đoạn đó. Bảng dưới đây cho thấy việc sử dụng các phân đoạn OBX 

cho các thành phần dạng sóng. Các kiểu dữ liệu, độ dài, tính tùy chọn và các giá trị lặp lại 

được liệt kê không thay thế các định nghĩa cơ bản của phân đoạn OBX trong phần 7.4.2, 

OBX - Quan sát / kết quả. 

Cột OPT / X có thể nhận các giá trị R = Required (bắt buộc), O = Optional (tùy 

chọn) hoặc X = bỏ qua và không điền giá trị. Các trường dữ liệu OBX được đánh dấu 

X không nên được điền giá trị trong bản tin trả lời dạng sóng của loại hậu tố được 

nhắc đến. Việc điền giá trị cho các trường dữ liệu phải phù hợp với các giá trị được cung 

cấp trong các phân đoạn OBX loại dạng sóng tương ứng, tức là OBX với cùng định danh 

phụ phải chia sẻ cùng một trạng thái kết quả. 

7.16.3 Phân đoạn OBX – loại TIM 

Khi sử dụng OBX cho loại TIM, trường dữ liệu OBX-2 kiểu giá trị nên nhận giá 

trị DTM. Theo đó, trường dữ liệu OBX-5 Giá trị quan sát nên có độ dài 26 theo như định 

dạng của kiểu dữ liệu DTM. Chú ý đến những kỳ vọng về các trường dữ liệu bắt buộc 

cũng như các trường không nên được điền giá trị. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – OBX – Ví dụ quan sát / kết quả - Loại TIM  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1 1..4  SI O   00569 Thiết lập ID - OBX 

2 3..3  ID R  0125 00570 Kiểu giá trị  

3   CWE R  9999 00571 Định danh quan sát  

4  20= ST R   00572 Định danh quan sát phụ 

5   DTM R   00573 Giá trị quan sát  

6   CWE X  9999 00574 Đơn vị 

7  60= ST X   00575 Dải tham chiếu 

8   CWE X Y 0078 00576 Mã giải thích 

9  5# NM X   00577 Xác suất 

10 1..2  ID X Y 0080 00578 Đặc tính của xét nghiệm bất thường 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

11 1..1  ID R  0085 00579 Trạng thái kết quả quan sát  

12   DTM X   00580 Ngày hiệu lực của dải tham chiếu 

13  20= ST X   00581 
Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người 

dùng 

14   DTM X   00582 Ngày / Thời gian quan sát   

15   CWE X  9999 00583 Định danh nhà sản xuất 

16   XCN X Y  00584 Người quan sát chịu trách nhiệm 

17   CWE X Y 9999 00936 Chế độ quan sát  

18   EI O Y  01479 Định danh thiết bị cụ thể 

19   DTM O   01480 Ngày / Thời gian phân tích 

20   CWE O Y 0163 02179 Điểm quan sát 

21   EI O   02180 Định danh quan sát cụ thể 

22   CNE C  0725 02182 Mã cách thức 

23   XON O N  02283 Tên tổ chức thực hiện 

24   XAD O N  02284 Địa chỉ tổ chức thực hiện 

25   XCN O N  02285 
Phụ trách chuyên môn của tổ chức thực 

hiện  

7.16.4 Phân đoạn OBX – loại CHN 

Khi sử dụng OBX cho loại CHN, trường dữ liệu OBX-2 kiểu giá trị nên nhận giá 

trị CD. Theo đó, trường dữ liệu OBX-5 Giá trị quan sát nên có độ dài đến 65536 theo 

như định dạng của kiểu dữ liệu CD. Chú ý đến những kỳ vọng về các trường bắt buộc 

cũng như các trường không nên được điền giá trị. 

 

Bảng thuộc tính HL7 - OBX – Ví dụ quan sát / kết quả - Loại CHN  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1 1..4  SI O   00569 Thiết lập ID - OBX 

2 2..2  ID R  0125 00570 Kiểu giá trị  

3   CWE R  9999 00571 Định danh quan sát  

4   ST R 20=  00572 Định danh quan sát phụ 

5   CD R   00573 Giá trị quan sát  

6   CWE X   00574 Đơn vị 

7   ST X   00575 Dải tham chiếu 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

8   CWE X Y 0078 00576 Mã giải thích 

9   NM X   00577 Xác suất 

10 1..2  ID X Y 0080 00578 Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

11 1..1  ID R  0085 00579 Trạng thái kết quả quan sát  

12   DTM X   00580 Ngày hiệu lực của dải tham chiếu 

13   ST X 20=  00581 
Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người 

dùng 

14   DTM X   00582 Ngày / Thời gian quan sát   

15   CWE X  9999 00583 Định danh nhà sản xuất 

16   XCN X Y  00584 Người quan sát chịu trách nhiệm 

17   CWE X Y 9999 00936 Chế độ quan sát  

18   EI O Y  01479 Định danh thiết bị cụ thể 

19   DTM O   01480 Ngày / Thời gian phân tích 

20   CWE O Y 0163 02179 Điểm quan sát 

21   EI O   02180 Định danh quan sát cụ thể 

22   CNE C  0725 02182 Mã cách thức 

23   XON O N  02283 Tên tổ chức thực hiện 

24   XAD O N  02284 Địa chỉ tổ chức thực hiện 

25   XCN O N  02285 
Phụ trách chuyên môn của tổ chức thực 

hiện  

Chú ý: Độ dài trường giá trị quan sát thay đổi tùy thuộc vào số lượng kênh được định 

dạng. 

7.16.5 Phân đoạn OBX – loại WAV 

Khi sử dụng OBX cho loại WAV, trường dữ liệu OBX-2 kiểu giá trị nên nhận giá 

trị NA hoặc MA. Độ dài của trường dữ liệu OBX-5 Giá trị quan sát tùy thuộc vào loại dữ 

liệu được chọn. NA là kiểu dữ liệu lặp lại và độ dài sẽ phụ thuộc vào số lần lặp. Chú ý 

đến những kỳ vọng về các trường dữ liệu bắt buộc cũng như các trường dữ liệu không 

nên được điền giá trị. 

Bảng thuộc tính HL7 – OBX – Ví dụ quan sát / kết quả - Loại WAV 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1 1..4  SI O   00569 Định danh OBX 

2 2..2  ID R  0125 00570 Kiểu giá trị  
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

3   CWE R  9999 00571 Định danh quan sát  

4  20= ST R 20=  00572 Định danh quan sát phụ 

5   
NA or 

MA 
C   00573 Giá trị quan sát  

6   CWE X  9999 00574 Đơn vị 

7  60= ST X   00575 Dải tham chiếu 

8   CWE O Y 0078 00576 Mã giải thích 

9  5# NM X   00577 Xác suất 

10 1..2  ID X Y 0080 00578 Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

11 1..1  ID R  0085 00579 Trạng thái kết quả quan sát  

12   DTM X   00580 Ngày hiệu lực của dải tham chiếu 

13  20= ST X   00581 
Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người 

dùng 

14   DTM X   00582 Ngày / Thời gian quan sát   

15   CWE X  9999 00583 Định danh nhà sản xuất 

16   XCN O Y  00584 Người quan sát chịu trách nhiệm 

17   CWE X Y 9999 00936 Chế độ quan sát  

18   EI O Y  01479 Định danh thiết bị cụ thể 

19   DTM O   01480 Ngày / Thời gian phân tích 

20   CWE O Y 0163 02179 Điểm quan sát 

21   EI O   02180 Định danh quan sát cụ thể 

22   CNE C  0725 02182 Mã cách thức 

23   XON O N  02283 Tên tổ chức thực hiện 

24   XAD O N  02284 Địa chỉ tổ chức thực hiện 

25   XCN O N  02285 
Phụ trách chuyên môn của tổ chức thực 

hiện  

Chú ý: 

1. Độ dài trường giá trị quan sát thay đổi tùy thuộc vào số lượng kênh và số lượng điểm 

dữ liệu được lấy mẫu. 

2. Các trường 8, 11 và 16 áp dụng riêng cho tập điểm dữ liệu trong OBX.  Nó không 

tương ứng với một điểm dữ liệu hay một kênh cụ thể. 

7.16.6 Phân đoạn OBX – loại ANO 

Khi sử dụng OBX cho loại ANO, trường dữ liệu OBX-2 kiểu giá trị nên nhận giá 

trị CWE. Theo đó, trường dữ liệu OBX-5 Giá trị quan sát nên có độ dài đến 65536 theo 
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như định dạng của các kiểu dữ liệu đó. Chú ý đến những kỳ vọng về các trường dữ liệu 

bắt buộc cũng như các trường dữ liệu không nên được điền giá trị. 

 

Bảng thuộc tính HL7 – OBX – Ví dụ quan sát / kết quả - Loại ANO 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1 1..4  SI O   00569 Thiết lập ID - OBX 

2 3..3  ID R  0125 00570 Kiểu giá trị  

3   CWE R  9999 00571 Định danh quan sát  

4  20= ST R   00572 Định danh quan sát phụ 

5   CWE C  9999 00573 Giá trị quan sát  

6   CWE X  9999 00574 Đơn vị 

7  60= ST X   00575 Dải tham chiếu 

8   CWE O Y 0078 00576 Mã giải thích 

9  5# NM X   00577 Xác suất 

10 1..2  ID X Y 0080 00578 Đặc tính của xét nghiệm bất thường 

11 1..1  ID R  0085 00579 Trạng thái kết quả quan sát  

12   DTM X   00580 Ngày hiệu lực của dải tham chiếu 

13  20= ST X   00581 
Kiểm tra truy cập định nghĩa bởi người 

dùng 

14   DTM O   00582 Ngày / Thời gian quan sát   

15   CWE X  9999 00583 Định danh nhà sản xuất 

16   XCN O Y  00584 Người quan sát chịu trách nhiệm 

17   CWE X Y 9999 00936 Chế độ quan sát  

18   EI O Y  01479 Định danh thiết bị cụ thể 

19   DTM O   01480 Ngày / Thời gian phân tích 

20   CWE O Y 0163 02179 Điểm quan sát 

21   EI O   02180 Định danh quan sát cụ thể 

22   CNE C  0725 02182 Mã cách thức 

23   XON O N  02283 Tên tổ chức thực hiện 

24   XAD O N  02284 Địa chỉ tổ chức thực hiện 

25   XCN O N  02285 
Phụ trách chuyên môn của tổ chức thực 

hiện  

Chú ý: Độ dài trường giá trị quan sát thay đổi tùy thuộc vào số lượng kênh được định 

dạng. 
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7.17 DẠNG SÓNG – VÍ DỤ VỀ CÁCH SỬ DỤNG 

Được giữ lại để tương thích ngược trong phiên bản 2.7. Bên triển khai được 

khuyến khích sử dụng hướng dẫn phiên bản 2 (ví dụ, hồ sơ PCD của IHE) hoặc 

phiên bản 3 khác do nó mở rộng các trường hợp sử dụng so với các phiên bản 2 cũ 

hơn. 

Phần này cung cấp bốn bản tin ví dụ loại ORU (tự động) trong đó mỗi bản tin 

chứa một bản ghi dạng sóng ba kênh, với các dạng sóng giống nhau trong mỗi kênh. 

Những ví dụ này chứa dữ liệu của một bệnh nhân. Trong các ví dụ truyền bản tin này, 

<cr> thể hiện ký tự xuống dòng và trở lại đầu dòng của ASCII (ASCII 13). 

Sau đây là giải thích chi tiết của từng phân đoạn trong bản tin ví dụ: 

 

Phân đoạn tiêu đề bản tin (MSH) – xác định các dấu phân cách (|^~\&), ứng 

dụng gửi (SVL - phòng xét nghiệm Sunnyville), ứng dụng nhận (SVC - phòng khám lâm 

sàng Sunnyville), ngày và giờ gửi (24, tháng 3 năm 1990 vào lúc 10:12:15), loại bản tin 

(ORU) và sự kiện kích hoạt (W01), một định danh điều khiển bản tin xác định duy nhất 

bản tin này trong số tất cả các bản tin từ cùng một bên gửi (19264), định danh xử lý (P) 

và định danh phiên bản sử dụng (2.3). 

Phân đoạn định danh bệnh nhân (PID) – chứa số thứ tự (1), định danh nội bộ và 

định danh bên ngoài (đều là 4567890) và tên bệnh nhân (Mr. John Q Doe, Jr). 

Phân đoạn yêu cầu (OBR) - chứa số thứ tự (1), số thứ tự yêu cầu (5678) và định 

danh bên yêu cầu (SVC, phòng khám lâm sàng Sunnyville), số thứ tự thực hiện yêu cầu 

(1234) định danh bên thực hiện yêu cầu (SVL, phòng xét nghiệm Sunnyville) và định 

danh xét nghiệm / quan sát (5, sử dụng hệ thống mã hóa nội bộ mà bên nhận dự định có 

thể đọc được, tức là ghi dạng sóng ba kênh). 

Phân đoạn kết quả loại CHN (OBX) - sử dụng kiểu giá trị CD (định dạng kênh) 

để định dạng bằng số và nhãn riêng cho từng kênh trong ba kênh dữ liệu (nguồn dạng 

sóng). Độ nhạy kênh (0.5 mV), tần số lấy mẫu (200), các giá trị dữ liệu tối thiểu và tối đa 

(-2048 đến 2047) được chỉ định cho mỗi kênh trong ví dụ 1, 2 và 4. Trong ví dụ 3, các 

định dạng trên được chỉ định riêng cho kênh 1, nhưng được áp dụng theo mặc định cho 

tất cả các kênh tiếp theo. Không có đường cơ sở hoặc thông số hiệu chỉnh nào được quy 

định, do đó các giá trị mặc định được sử dụng cho tất cả các kênh. 
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Phân đoạn kết quả loại TIM (OBX) - sử dụng loại dữ liệu DTM (Ngày / Thời 

gian) để xác định điểm bắt đầu dữ liệu dạng sóng là 525ms sau 08:12:37 giờ ngày 24 

tháng 3 năm 1990. 

Phân đoạn kết quả loại WAV (OBX) - dữ liệu có thể được truyền đi theo định 

dạng "chặn kênh" (không ghép kênh) sử dụng kiểu dữ liệu NA hoặc theo định dạng "ghép 

kênh" sử dụng kiểu dữ liệu MA. Ba ví dụ cho thấy các phương thức truyền khác nhau của 

3 kênh dạng sóng với 25 mẫu cho mỗi kênh dạng sóng. Lưu ý rằng trong các ví dụ này, 

các kênh dạng sóng là giống nhau. 

Phân đoạn kết quả loại ANO (OBX) – các phân đoạn chú thích cho một định 

dạng kênh chứa một chuỗi chú thích đơn lẻ. Các phân đoạn chú thích cho nhiều định 

dạng kênh chứa một chuỗi chú thích riêng cho mỗi kênh được định dạng trong đó các 

chuỗi chú thích liên tiếp được ngăn cách với nhau bởi các dấu phân cách lặp lại. Trong 

các ví dụ sau đây, kênh 1 được chú thích tại thời điểm 565ms sau 08:12:37 ngày 24 tháng 

ba năm 1990, kênh 3 được chú thích tại thời điểm 605ms sau 08:12:37 ngày 24 tháng ba 

năm 1990. 

 

7.17.1 Ví dụ 1: định dạng “kênh-khối” sử dụng các bộ ba phân đoạn OBX loại TIM, 

CHN, WAV riêng biệt: 

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01^ORU_R01|...<cr> 

PID|1||4567890||Everyman^Adam^A^Jr^Mr|...<cr> 

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform recording^99SVL|...<cr> 

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|2|DTM|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|3|NA|5&WAV^^99SVL|1|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8||||||F|...<cr> 

OBX|4|CWE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr> 

OBX|5|CD|5&CHN^^99SVL|2|2^TWO^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|6|DTM|5&TIM^^99SVL|2|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|7|NA|5&WAV^^99SVL|2|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8||||||F|...<cr> 

OBX|8|CD|5&CHN^^99SVL|3|3^THREE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|9|DTM|5&TIM^^99SVL|3|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|10|NA|5&WAV^^99SVL|3|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8||||||F|...<cr> 

OBX|11|CWE|5&ANO^^99SVL|3|^Channel passing through zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr> 

... 
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7.17.2 Ví dụ 2: định dạng “kênh-khối” sử dụng một bộ phân đoạn OBX loại TIM, 

CHN, WAV đơn, với nhiều kênh trong cùng một phân đoạn OBX kết quả loại WAV: 

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01^ORU_R01|...<cr> 

PID|1||4567890||Everyman^Adam^A^Jr^Mr|...<cr> 

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform recording^99SVL|...<cr> 

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-2048&2047~2^TWO^0.5&mv^^200^-

2048&2047~3^THREE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|2|DTM|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|3|NA|5&WAV^^99SVL|1| 

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8~ 

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8~ 

0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr> 

OBX|4|CWE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr> 

OBX|5|CWE|5&ANO^^99SVL|1|~~^Channel passing through zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr> 

Lưu ý: Đây là một cấu trúc không hợp lệ trên mỗi quy tắc cấu trúc bản tin từ 

Chương 1: dấu ngăn cách lặp lại chỉ được sử dụng trong trường hợp có nhiều hơn 

một lần xuất hiện được truyền đi. Nhưng ở đây chỉ có một lần xuất hiện được gửi đi 

... 

7.17.3 Ví dụ 3: định dạng “kênh-đa kênh” với nhiều kênh trong cùng một phân 

đoạn OBX loại WAV: 

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01^ORU_R01|...<cr> 

PID|1||4567890||Everyman^Adam^A^Jr^Mr|...<cr> 

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform recording^99SVL|...<cr> 

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-2048&2047~2^TWO~3^THREE||||||F|...<cr> 

OBX|2|DTM|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|3|MA|5&WAV^^99SVL|1|0^0^0~1^1^1~2^2^2~3^3^3~4^4^4~5^5^5~6^6^6~7^7^7~8^8^8~7^7^7~6

^6^6~5^5^5~4^4^4~3^3^3~2^2^2~1^1^1~0^0^0~-1^-1^-1~-2^-2^-2~-3^-3^-3~-4^-4^-4~-5^-5^-5~-

6^-6^-6~-7^-7^-7~-8^-8^-8||||||F|...<cr> 

OBX|4|CWE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr> 

OBX|5|CWE|5&ANO^^99SVL|1|~~^Channel passing through zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr> 

Lưu ý: Đây là một cấu trúc không hợp lệ trên mỗi quy tắc cấu trúc bản tin từ 

Chương 1: dấu ngăn cách lặp lại chỉ được sử dụng trong trường hợp có nhiều hơn 

một lần xuất hiện được truyền đi. Nhưng ở đây chỉ có một lần xuất hiện được gửi đi  

...   
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7.17.4 Ví dụ 4: định dạng “kênh-khối” sử dụng bộ ba phân đoạn OBX loại TIM, 

CHN, WAV riêng biệt với dấu ngắt trong dữ liệu dạng sóng được sử dụng để xác 

định chính xác các chú thích dạng sóng cho kênh 1 và 3: 

MSH|^~\&|SVL||SVC||19900324101215||ORU^W01^ORU_R01|...<cr> 

PID|1||4567890||Everyman^Adam^A^Jr^Mr|...<cr> 

OBR|1|5678^SVC|1234^SVL|5^three-channel waveform recording^99SVL|...<cr> 

OBX|1|CD|5&CHN^^99SVL|1|1^ONE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|2|DTM|5&TIM^^99SVL|1|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|3|NA|5&WAV^^99SVL|1|0^1^2^3^4^5^6^7^8||||||F|...<cr> 

OBX|4|CWE|5&ANO^^99SVL|1|^Channel passing through maxima||||||F|||19900324081237.565|...<cr> 

OBX|5|NA|5&WAV^^99SVL|1|7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr> 

OBX|6|CD|5&CHN^^99SVL|2|2^TWO^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|7|DTM|5&TIM^^99SVL|2|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|8|NA|5&WAV^^99SVL|2|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0^-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-

8||||||F|...<cr> 

OBX|9|CD|5&CHN^^99SVL|3|3^THREE^0.5&mv^^200^-2048&2047||||||F|...<cr> 

OBX|10|DTM|5&TIM^^99SVL|3|19900324081237.525||||||F|...<cr> 

OBX|11|NA|5&WAV^^99SVL|3|0^1^2^3^4^5^6^7^8^7^6^5^4^3^2^1^0||||||F|...<cr> 

OBX|12|CWE|5&ANO^^99SVL|3|^Channel passing through zero||||||F|||19900324081237.605|...<cr> 

OBX|13|NA|5&WAV^^99SVL|3|-1^-2^-3^-4^-5^-6^-7^-8||||||F|...<cr> 

... 

7.18 BẢNG KÊ KHAI MẪU VẬT XÉT NGHIỆM ĐƯỢC VẬN CHUYỂN 

7.18.1 OSM - Bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động (sự kiện R26) 

Bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động OSM^R26 được sử dụng để truyền nội 

dung của một lô mẫu được vận chuyển đến bên tiếp nhận mẫu (thường là một phòng xét 

nghiệm). Chi tiết tài liệu bản tin bao gồm: 

 Thông tin lô hàng vận chuyển bao gồm bên gửi, bên nhận, người vận chuyển, 

vật/lọ chứa vận chuyển…; 

 Mẫu trong lô hàng vận chuyển; 

 Vật/lọ chứa đựng mẫu; 

 Định danh người / vật / địa điểm liên quan đến các mẫu  
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OSM^R26^OSM_R26: Bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển 

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 

{ --- Bắt đầu SHIPMENT   

 SHP Phân đoạn lô hàng vận chuyển  7 

 {PRT} Sự tham gia (cho lô hàng vận chuyển)  7 

 [{ --- Bắt đầu SHIPPING_OBSERVATION   

 OBX 
Phân đoạn quan sát / kết quả (thông tin vận chuyển hàng bổ 

sung) 
 7 

 [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát vận chuyển hàng)  7 

 }] --- Kết thúc SHIPPING_OBSERVATION   

  { --- Bắt đầu PACKAGE   

   PAC Phân đoạn gói hàng vận chuyển  7 

   [{PRT}] Sự tham gia (cho gói hàng vận chuyển)  7 

   [{ --- Bắt đầu SPECIMEN   

     SPM Thông tin mẫu  7 

     [{PRT}] Sự tham gia (cho mẫu)  7 

     [{ --- Bắt đầu SPECIMEN_OBSERVATION   

     OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho mẫu xét nghiệm)  7 

     [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát mẫu xét nghiệm)  7 

     }] --- Kết thúc SPECIMEN_OBSERVATION   

     [{ --- Bắt đầu VẬT/LỌ CHỨA    

       SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm   13 

       [{ --- Bắt đầu VẬT/LỌ CHỨA_OBSERVATION   

       OBX 
Phân đoạn quan sát / kết quả (đối với vật chứa mẫu xét 

nghiệm) 
 7 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho kết quả quan sát)  7 

       }] --- Kết thúc VẬT/LỌ CHỨA_OBSERVATION   

     }] --- Kết thúc VẬT/LỌ CHỨA    

     [ 
--- Bắt đầu 

SUBJECT_PERSON/ANIMAL_IDENTIFICATION 
  

      PID Định danh bệnh nhân (cho người / động vật)  3 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

      [{ARV}] Giới hạn truy cập  3 

      [{ --- Bắt đầu PATIENT_OBSERVATION   

      OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho bệnh nhân)  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát)  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      }] --- Kết thúc PATIENT_OBSERVATION   

      [{NK1}] Người nhà / bên liên quan (cho người / động vật)   

     ] 
--- Kết thúc 

SUBJECT_PERSON/ANIMAL_IDENTIFICATION 
  

     [ 
--- Bắt đầu 

SUBJECT_POPULATION/LOCATION_IDENTIFICATION 
  

      PV1 
Lần thăm khám của bệnh nhân (cho quần thể / cơ sở chăn 

nuôi) 
 3 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

      [{ --- Bắt đầu PATIENT_VISIT_OBSERVATION   

      OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho thăm khám)  7 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát lần thăm khám của bệnh nhân)  7 

      }] --- Kết thúc PATIENT_VISIT_OBSERVATION   

      [PID] Định danh bệnh nhân (cho quần thể)  3 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân)  7 

      [{NK1}] Người nhà / bên liên quan (cho quần thể / cơ sở chăn nuôi)  3 

     ] 
--- Kết thúc 

SUBJECT_POPULATION/LOCATION_IDENTIFICATION 
  

   }] --- Kết thúc SPECIMEN   

  } --- Kết thúc PACKAGE   

} --- Kết thúc SHIPMENT   

 

Các vai trò của tác nhân 

7.18.1.1 Bên vận chuyển mẫu 

Tác nhân bên vận chuyển mẫu là một ứng dụng có khả năng gửi các lô mẫu vận 

chuyển và truyền bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển. 

7.18.1.2 Bên nhận lô mẫu vận chuyển 

Tác nhân Bên nhận lô mẫu vận chuyển là một ứng dụng có khả năng tiếp nhận các 

lô mẫu vận chuyển cũng như bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển. Thông thường ứng 

dụng này được kết hợp với một phòng xét nghiệm. 

Sơ đồ hoạt động 

Sơ đồ hoạt động sau đây minh họa cách sử dụng bản tin này. Bản tin này được gửi 

trước tiên từ bên vận chuyển tại thời điểm các mẫu được chuyển đi. Thời điểm thực tế gửi 
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bản tin có thể xảy ra ngay sau khi tất cả nội dung của lô hàng vận chuyển đã được xác 

định và định danh lô hàng vận chuyển đã được gán cho lô hàng. Bên nhận lô mẫu vận 

chuyển sẽ gửi giao dịch trở lại bằng cách sử dụng như bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển 

để cho biết lô mẫu vận chuyện đã được chấp nhận hoặc từ chối. Điều này thường sẽ xảy 

ra sau khi lô hàng vận chuyển đã được tiếp nhận và được đánh giá về mặt vật lý. Lưu ý 

rằng phản hồi này không được coi là xác nhận ứng dụng và chắc chắn là không bắt buộc. 

Mục đích của nó là cập nhật cho bên vận chuyển về tình trạng của lô hàng vận chuyển. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bảng kê lô mẫu vận chuyển 

Bên vận chuyển mẫu Bên nhận lô mẫu vận chuyển 

Lô hàng vận chuyển 

được chuẩn bị  

Lô hàng vận chuyển 

được chuyển đi  

Lô hàng vận chuyển 

được tiếp nhận  

Lô hàng vận chuyển 

được chấp nhận  

Cập nhật trạng thái lô 

hàng vận chuyển  

Lô hàng vận chuyển bị 

từ chối 

bảng kê lô mẫu 

vận chuyển 

bảng kê lô  

mẫu vận chuyển 
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

MSH Tiêu đề bản tin  R [1..1] Phân đoạn tiêu đề bản tin (MSH) 

chứa thông tin mô tả cách phân tích 

và xử lý bản tin. Nó bao gồm việc 

xác định các ký tự phân cách bản tin, 

bên gửi, bên nhận, loại bản tin, mốc 

thời gian… 

  [{SFT}] Phân đoạn phần mềm O [0..*] Phân đoạn phần mềm (SFT) cung 

cấp thông tin về sản phẩm phần mềm 

được sử dụng như ứng dụng gửi 

trong trường hợp bản tin này. Thông 

tin này sẽ được cung cấp cho mục 

đích chẩn đoán của các ứng dụng 

nhận 

  [ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng O [0..1] Phân đoạn chứng nhận xác thực 

người dùng (UAC) được sử dụng khi 

hệ thống ứng dụng tiếp nhận yêu cầu 

hệ thống gửi cung cấp danh tính 

người dùng cuối cho việc điều khiển 

tài khoản và truy cập trong các ứng 

dụng tương tác 

 { Bắt đầu Shipmen R [1..*]  

  SHP Phân đoạn lô hàng vận chuyển R [1..1] Phân đoạn lô hàng vận chuyển (SHP) 

được sử dụng để chứa thông tin liên 

quan đến lô mẫu vận chuyển. Nó bao 

gồm các định danh theo dõi lô hàng, 

bên vận chuyển, thông tin liên lạc… 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 225 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

  {PRT} Sự tham gia (cho lô hàng vận 

chuyển) 

R [1..*] Được sử dụng để ghi lại những thành 

phần tham gia trong một lô hàng vận 

chuyển. Bắt buộc phải có ít nhất một 

phân đoạn này để cho biết điểm đến 

của lô hàng vận chuyển. Các thành 

phần tham gia khác bao gồm bên 

khởi tạo lô hàng vận chuyển, bên 

đóng gói lô hàng vận chuyển, tọa độ 

lô hàng vận chuyển… có thể được 

ghi lại bằng cách sử dụng phân đoạn 

này. 

  [{ Bắt đầu 

SHIPPING_OBSERVATION 

O [0..*]  

  OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (thông 

tin vận chuyển bổ sung) 

R [1..1] Phân đoạn quan sát / kết quả (OBX) 

được sử dụng để chứa các thông tin 

hoặc quan sát vận chuyển bổ sung 

không có trong phân đoạn vận 

chuyển mẫu 

  [{PRT}] Sự tham gia (cho quan sát vận 

chuyển) 

O [0..*]  

  }] Kết thúc 

SHIPPING_OBSERVATION 

   

   { Bắt đầu Package R [1..*]  

    PAC Phân đoạn gói vận chuyển R [1..1] Phân đoạn đóng gói vận chuyển 

(PAC) chứa thông tin liên quan đến 

việc đóng gói một nhóm mẫu 

    [{PRT}] Sự tham gia (để vận chuyển gói 

hàng) 

O [0..*]  

   [{ Bắt đầu Specimen O [0..*] Nhóm Mẫu mang thông tin về tất cả 

các mẫu trong gói vận chuyển. 
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

   SPM Thông tin mẫu vật xét nghiệm  R [1..1] Phân đoạn thông tin mẫu (SPM) mô 

tả các đặc điểm của một mẫu đơn lẻ. 

Phân đoạn SPM mang thông tin về 

loại mẫu, cách thức và địa điểm thu 

thập mẫu và một số đặc điểm cơ bản 

của mẫu. 

    [{PRT}] Sự tham gia (dành cho việc vận 

chuyển) 

O [0..*] Phân đoạn sự tham gia liên kết với 

một mẫu được sử dụng để xác định 

người (nhóm người) thu thập mẫu 

      [{ Bắt đầu 

SPECIMEN_OBSERVATION 

O [0..*]  

      OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho 

mẫu xét nghiệm) 

R [1..1] Phân đoạn quan sát / kết quả (OBX) 

sẽ được sử dụng để ghi lại thông tin 

vận chuyển bổ sung không được 

chuyển tải trong SPM 

       [{ PRT 

}] 

Sự tham gia (cho quan sát mẫu xét 

nghiệm) 

O [0..*] Phân đoạn sự tham gia liên kết với 

một quan sát mẫu được sử dụng để 

xác định các thành phần tham gia 

vào quan sát. 

      }] Kết thúc 

SPECIMEN_OBSERVATION 

   

     [{ Bắt đầu CONTAINER O [0..*] Nhóm Vật/lọ chứa chứa thông tin về 

vật/lọ chứa của một mẫu xét nghiệm  
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

     SAC Thông tin vật chứa mẫu xét nghiệm  R [1..1] Phân đoạn vật/lọ chứa mẫu được sử 

dụng để ghi lại vật/lọ chứa của một. 

Nếu cần phải ghi lại vị trí một vật/lọ 

chứa mẫu cụ thể ở trong một gói 

(PAC) thì sử dụng SAC.11 (vị trí 

trong vật chứa). SAC.10 (định danh 

vật chứa) có thể được sử dụng để 

mang định danh của gói (PAC) chứa 

vật/lọ chứa mẫu đang được đề cập 

đến. 

      [{ Bắt đầu 

CONTAINER_OBSERVATION 

O [0..*]  

       OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho vật 

chứa mẫu xét nghiệm) 

R [1..1] Phân đoạn quan sát / kết quả (OBX) 

theo sau SAC được sử dụng để ghi 

lại các quan sát liên quan đến vật/lọ 

chứa mẫu 

       [{PRT}] Sự tham gia (đối với quan sát vật 

chứa mẫu xét nghiệm) 

O [0..*]  

       ]} Kết thúc 

CONTAINER_OBSERVATION 

   

     }] Kết thúc vật/lọ chứa    

     [ Bắt đầu Subject Person/Animal 

Identification 

O [0..1] Nhóm định danh đối tượng người / 

động vật được sử dụng để liên kết 

một mẫu với người hoặc động vật đã 

cho mẫu đó. Nếu mẫu này được thu 

thập từ một quần thể động vật hoặc 

từ nhiều địa điểm thì sử dụng nhóm 

quần thể / cơ sở chăn nuôi. 
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

       PID Định danh bệnh nhân (cho người / 

động vật) 

O [0..1] Phân đoạn định danh bệnh nhân 

(PID) được sử dụng để cung cấp các 

thông tin nhân khẩu học cơ bản liên 

quan đến đối tượng đã được sử dụng 

để lấy mẫu. 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho bệnh nhân) O [0..*]  

      [{ Bắt đầu 

PATIENT_OBSERVATION 

O [0..*]  

        OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho 

bệnh nhân) 

O [0..*] Phân đoạn quan sát / kết quả (OBX) 

theo sau PID được sử dụng để ghi lại 

các quan sát liên quan đến bệnh 

nhân. 

         

[{PRT}] 

Sự tham gia (cho quan sát) O [0..*]  

       }] Kết thúc 

PATIENT_OBSERVATION 

   

      [{ NK1 

}] 

Người nhà / bên liên quan (cho 

người / động vật) 

O [0..*] Nếu đối tượng xét nghiệm không chỉ 

là con người thì NK1 sẽ ghi lại người 

hoặc tổ chức chịu trách nhiệm hoặc 

sở hữu đối tượng. Đối với bệnh nhân 

là người, NK1 ghi lại người nhà của 

bệnh nhân. 

     ] Kết thúc Subject Person/Animal 

Identification 
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

     [ Bắt đầu Subject 

Population/Location Identification 

O [0..1] Nhóm định danh đối tượng quần thể 

/ cơ sở chăn nuôi được sử dụng để 

liên kết một mẫu với quần thể hay vị 

trí lấy mẫu. Nếu mẫu được lấy từ 

một người hay động vật thì sử dụng 

nhóm định danh đối tượng người / 

động vật 

      PV1 Lần thăm khám của bệnh nhân (cho 

quần thể / cơ sở chăn nuôi) 

O [0..1] Phân đoạn lần thăm khám của bệnh 

nhân (PV1) được sử dụng để cung 

cấp thông tin cơ bản về lần thăm 

khám của bệnh nhân tại nơi lấy mẫu 

       [{PRT}] Sự tham gia (cho lần thăm khám của 

bệnh nhân) 

O [0..*]  

      [{ Bắt đầu 

PATIENT_VISIT_OBSERVATION  

O [0..*]  

      OBX Phân đoạn quan sát / kết quả (cho lần 

thăm khám) 

R [1..1] Phân đoạn quan sát / kết quả (OBX) 

theo sau PV1 được sử dụng để ghi lại 

các quan sát liên quan đến lần thăm 

khám 

         

[{PRT}] 

Sự tham gia (cho quan sát lần thăm 

khám của bệnh nhân) 

O [0..*]  

        }] Kết thúc 

PATIENT_VISIT_OBSERVATION 

   

      [ PID ] Định danh bệnh nhân (cho quần thể) O [0..1] Phân đoạn định danh bệnh nhân 

(PID) được đưa vào để mang thông 

tin về loài, giống và chủng của một 

quần thể 

      [{PRT}] Sự tham gia (cho quần thể) O [0..*]  
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Mô tả bản tin bảng kê lô mẫu vận chuyển tự động 

Phân đoạn Tên Cách 

dùng 

Số lần 

xuất 

hiện 

Mô tả 

      [{ NK1 

}] 

Người nhà / bên liên quan (cho quần 

thể / cơ sở chăn nuôi) 

O [0..*] Phân đoạn người nhà được đưa vào 

để truyền tải thông tin liên quan đến 

bên sở hữu hoặc chịu trách nhiệm 

cho một quần thể động vật hoặc một 

cơ sở chăn nuôi 

     ] Kết thúc Subject 

Population/Location Identification 

   

    }] Kết thúc Specimen    

 } Kết thúc Package    

} Kết thúc Shipment    

 

7.18.2 SHP - Phân đoạn lô hàng vận chuyển 

 

Mục tiêu của phân đoạn này là mô tả các thông tin liên quan đến việc vận chuyển 

một lô hàng. 

Bảng thuộc tính HL7 – SHP – Lô hàng vận chuyển 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1   EI R N  02317 Định danh lô hàng vận chuyển 

2   EI O Y  02318 Định danh nội bộ của lô hàng vận chuyển 

3   CWE O N 0905 02319 Trạng thái lô hàng vận chuyển 

4   DTM R N  02320 
Ngày / Thời gian trạng thái lô hàng vận 

chuyển 

5   TX O N  02321 Lý do trạng thái lô hàng vận chuyển 

6   CWE O N 0906 02322 Mức độ ưu tiên của lô hàng vận chuyển 

7   CWE O Y 0907 02323 Tính bảo mật của lô hàng vận chuyển 

8  4= NM O N  02324 
Số lượng gói hàng trong lô hàng vận 

chuyển 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

9   CWE O Y 0544 02325 Tình trạng lô hàng vận chuyển 

10   CWE O Y 0376 02326 Mã xử lý lô hàng vận chuyển 

11   CWE O Y 0489 02327 Mã rủi ro lô hàng vận chuyển 

7.18.2.1 SHP-1   ID lô hàng vận chuyển    (EI)   02317  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh lô hàng vận chuyển là định danh được gán bởi đơn vị cung 

cấp dịch vụ vận chuyển để xác định duy nhất một lô hàng vận chuyển trong số các lô 

hàng của cùng một đơn vị vận chuyển. Người tiếp nhận có thể sử dụng định danh này để 

so sánh một lô hàng vật lý với bảng kê hàng hóa điện tử của lô hàng đó. 

7.18.2.2 SHP-2   ID nội bộ của lô hàng vận chuyển (EI)   02318  

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

Định nghĩa: Định danh nội bộ của lô hàng vận chuyển là định danh được bên gửi 

hoặc bên nhận gán cho lô hàng. Trường dữ liệu này có thể lặp lại cho phép truyền nhiều 

định danh cùng lúc. 

7.18.2.3 SHP-3   Trạng thái lô hàng vận chuyển    (CWE)   02319  

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: trạng thái lô hàng vận chuyển cho biết vị trí của gói hàng trong quá 

trình vận chuyển tại thời điểm gửi bản tin. Tham khảo Bảng HL7 0905 – Trạng thái lô 

hàng vận chuyển để tìm giá trị cần thiết. 

7.18.2.4 SHP-4   Ngày / Thời gian trạng thái lô hàng vận chuyển    (DTM)  02320  

Định nghĩa: Ngày / Thời gian trạng thái lô hàng vận chuyển chứa ngày và giờ diễn 

ra trạng thái được đề cập đến trong trường dữ liệu SHP-3 Trạng thái lô hàng vận chuyển 
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7.18.2.5 SHP-5   Lý do trạng thái lô hàng vận chuyển    (TX)   02321  

Định nghĩa: Lý do trạng thái lô hàng vận chuyển được sử dụng để ghi lại lý do cho 

trạng thái được đề cập đến trong trường dữ liệu SHP-3 Trạng thái lô hàng vận chuyển. 

Trường dữ liệu lý do này là đặc biệt quan trọng trong trường hợp lô hàng vận chuyển bị 

từ chối. 

7.18.2.6 SHP-6   Mức độ ưu tiên của lô hàng vận chuyển    (CWE)   02322  

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: Mức độ ưu tiên của lô hàng vận chuyển ghi lại mức độ ưu tiên của lô 

hàng được xác định bởi bên gửi. Tham khảo Bảng HL7 0906 – Mức độ ưu tiên hành động 

để tìm giá trị cần thiết. 

7.18.2.7 SHP-7   Tính bảo mật của lô hàng vận chuyển    (CWE)   02323  

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: Tính bảo mật của lô hàng vận chuyển ghi lại tất cả các yêu cầu bảo 

mật liên quan đến lô hàng cụ thể này. Tham khảo Bảng HL7 0907 – Tính bảo mật để tìm 

giá trị cần thiết. 

7.18.2.8 SHP-8   Số lượng gói hàng trong lô hàng vận chuyển    (NM)   02324  

Định nghĩa: Trường dữ liệu số lượng gói hàng trong lô hàng vận chuyển ghi lại số 

lượng tổng cộng các gói hàng riêng lẻ trong một lô hàng vận chuyển. Con số này không 

bao gồm các gói hàng được đóng gói trong một gói hàng khác. Ví dụ, nếu một lô hàng 

vận chuyển gồm 3 hộp riêng thì giá trị của Trường dữ liệu này sẽ là "…|3|…". 
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7.18.2.9 SHP-9   Tình trạng lô hàng vận chuyển    (CWE)   02325  

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 tình trạng lô hàng vận chuyển cho phép người nhận lô hàng 

ghi lại tình trạng của lô hàng khi nhận được. Tham khảo Bảng HL7 0544 – Tình trạng 

vật/thùng/lọ chứa để tìm các giá trị cần thiết. Nhiều giá trị trong Bảng 0544 là liên quan 

đến các giá trị trong Bảng 0376 (mã xử lý đặc biệt). Các giá trị trong Bảng 0376 với ký 

hiệu X phía trước mang ý nghĩa là kiểu xử lý được chỉ ra trong các mã đó đã không thực 

hiện được trong quá trình vận chuyển. Ví dụ nếu một mã xử lý chỉ ra rằng lô hàng vận 

chuyển phải được giữ ở nhiệt độ cơ thể (C37) nhưng lô hàng đã được nhận ở một nhiệt độ 

khác thì mã tình trạng XC37 sẽ được sử dụng để cho biết lô hàng đã nhận được ở nhiệt độ 

bên ngoài phạm vi được chỉ định bởi mã xử lý. 

7.18.2.10 SHP-10   Mã xử lý lô hàng vận chuyển    (CWE)   02326  

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 mô tả cách một lô hàng cần được xử lý trong suốt 

quá trình vận chuyển. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0376 – Mã xử lý đặc 

biệt để tìm giá trị cần thiết. 
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7.18.2.11 SHP-11   Mã rủi ro lô hàng vận chuyển    (CWE)   02327  

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 các nguy hiểm đã biết hay nghi ngờ liên 

quan đến lô hàng vận chuyển ví dụ như tác nhân lây nhiễm khác thường hay mẫu máu từ 

một bệnh nhân viêm gan. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0376 – Mã nguy cơ 

để tìm giá trị cần thiết. 

7.18.3 PAC – Phân đoạn gói hàng vận chuyển 

Mục tiêu của phân đoạn này là mô tả các thông tin liên quan đến gói hàng chứa 

mẫu được vận chuyển. 

Bảng thuộc tính HL7 – PAC – Gói hàng vận chuyển 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Kiểu 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Thứ tự 

hạng 

mục 

Tên phần tử 

1 1..4  SI R N  02350 Thiết lập ID - PAC 

2   EI C N  02351 ID gói hàng 

3   EI O N  02352 ID gói hàng gốc (cha) 

4   NA O N  02353 Vị trí trong gói hàng gốc (cha) 

5   CWE R N 0908 02354 Loại gói hàng 

6   CWE O Y 0544 02355 Tình trạng gói hàng 

7   CWE O Y 0376 02356 Mã xử lý gói hàng  

8   CWE O Y 0489 02357 Mã rủi ro gói hàng 

 

7.18.3.1 PAC-1   Thiết lập ID – PAC   (SI)   02350 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số thứ tự được sử dụng để xác định từng 

phân đoạn PAC trong cấu trúc bản tin (trong trường hợp phân đoạn PAC được lặp lại) 

7.18.3.2 PAC-2   ID gói hàng  (EI)   02351  

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

<Universal ID Type (ID)> 
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Định nghĩa: Định danh gói hàng xác định duy nhất gói hàng này giữa các gói hàng 

trong cùng một lô hàng vận chuyển. 

Điều kiện: Nếu trường dữ liệu SHP-8- Số lượng gói hàng trong lô hàng vận 

chuyển lớn hơn 1 thì định danh gói hàng phải được điền giá trị. 

7.18.3.3 PAC-3   ID gói hàng gốc (cha)  (EI)   02352  

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Định danh gói hàng mẹ xác định gói hàng chứa gói hàng này. Nó 

được sử dụng để liên kết một tập các gói hàng được chứa trong một gói hàng khác. Ví dụ 

một vật/lọ chứa (thùng hàng) vận chuyển có thể chứa nhiều gói hàng nhỏ hơn và được coi 

là gói hàng cha của các gói hàng nhỏ hơn này. Theo cách này, các gói hàng có thể chứa 

nhiều lớp gói hàng khác. 

7.18.3.4 PAC-4   Vị trí trong gói hàng cha   (NA)   02353  

Các thành phần dữ liệu:  <Value1 (NM)> ^ <Value2 (NM)> ^ <Value3 (NM)> ^ <Value4 (NM)> ^ < 

()> 

Định nghĩa: Trường vị trí trong gói hàng cha được sử dụng khi cần biết cụ thể vị 

trí một gói hàng trong gói hàng cha. Mỗi vị trí được xác định với một số vị trí. Kiểu dữ 

liệu NA (mảng số) được sử dụng cho phép truyền thông tin nhiều chiều nếu cần thiết, ví 

dụ như mảng 2 chiều (X^Y) 

7.18.3.5 PAC-5   Loại gói hàng   (CWE)   02354  

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 loại gói hàng cho biết loại đóng gói. Xem Bảng do 

người dùng định nghĩa 0908 – Loại gói hàng để tìm giá trị cần thiết. 
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7.18.3.6 PAC-6   Tình trạng gói hàng    (CWE)   02355  

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 tình trạng gói hàng mô tả tình trạng của gói hàng tại 

thời điểm gửi bản tin. Tham khảo Bảng HL7 0544 – Tình trạng vật/lọ chứa (thùng hàng) 

để tìm giá trị cần thiết. 

7.18.3.7 PAC-7   Mã lưu giữ gói hàng   (CWE)   02356 

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 mô tả cách gói hàng cần được lưu giữ, xử lý trong 

suốt quá trình vận chuyển. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0376 – Mã xử lý 

đặc biệt để tìm giá trị cần thiết. 

7.18.3.8 PAC-8   Mã nguy cơ của gói hàng   (CWE)   02357 

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 các nguy hiểm đã biết hay nghi ngờ liên 

quan đến gói hàng ví dụ như tác nhân lây nhiễm khác thường hay mẫu máu từ một bệnh 

nhân viêm gan. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0489 – Mã nguy cơ để tìm 

giá trị cần thiết. 
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7.19 DANH SÁCH CÁC BẢNG 

7.19.1    Các đơn vị ISO và ISO+ mở rộng phổ biến 

Hình 7.10.  Các đơn vị ISO và các mở rộng ISO+ phổ biến 

Mã / viết tắt Tên 

/(arb_u) *1 / arbitrary unit *1 / đơn vị bất kỳ 

/iu *1 / international unit *1 / đơn vị quốc tế 

/kg *1 / kilogram *1 / kilogam 

/L  1 / liter 1 / lít 

1/mL *1 / milliliter *1 / milimet 

10.L/min *10 x liter / minute *10 x lít/phút 

10.L 

/(min.m2) 

*10 x (liter / minute) / meter2 = liter / (minute  meter2) *10 x 

(lít/phút)/mét vuông = lít/(phút  mét vuông) 

10*3/mm3 *103 / cubic millimeter (e.g., white blood cell count) *103 / milimét 

khối (ví dụ đếm tế bào bạch cầu) 

10*3/L *103 / Liter *103 / lít 

10*3/mL *103 / milliliter *103 / mililít 

10*6/mm3 *106 / millimeter3 *106 / milimét khối 

10*6/L *106 / Liter *106 / lít 

10*6/mL *106 / milliliter *106 / mililít 

10*9/mm3 *109 / millimeter3 *109 / milimét khối 

10*9/L *109 / Liter *109 / lít 

10*9/mL *109 / milliliter *109 / mililít 

10*12/L *1012 / Liter *1012 / lít 

10*3(rbc) *1000 red blood cells† *1000 tế bào hồng cầu† 

a/m Ampe trên mét 

(arb_u) *Arbitrary unit *đơn vị bất kỳ 

bar  Bar (pressure; 1 bar = 100 kilopascals) Bar (đo áp suất, 1 bar = 100 

kilo pascal) 

/min  số nhịp trong một phút 

bq  Becquerel Becơren  

(bdsk_u) *Bodansky Units *đơn vị bodansky 
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Mã / viết tắt Tên 

(bsa) *Body surface area *diện tích bề mặt cơ thể 

(cal) *Calorie  *calo 

1 *Catalytic Fraction *hệ số xúc tác 

/L  Cells / Liter số tế bào / 1 lít 

cm  Centimeter cen-ti-mét 

cm_h20 * Centimeters of water =H20 (pressure) *cen-ti-mét của nước = H2O 

(áp suất) 

cm_h20.s/L  Centimeters H20 / (liter / second) = (centimeters H20 x second) / 

liter (e.g., mean pulmonary resistance) centimét H2O (lít / giây) = 

(centimét H2O x giây) / lít (ví dụ sức đề kháng của phổi trung bình) 

cm_h20/(s.m)  (Centimeters H20 / second) / meter = centimeters H20 / (second x 

meter) (e.g., pulmonary pressure time product) (centimét H2O / giây) 

/ mét = centimét H2O / (giây x mét) (ví dụ thời gian tạo áp suất phổi) 

(cfu) *Colony Forming Units *Số đơn vị khuẩn lạc 

m3/s mét khối trên giây 

d  Ngày 

db  Decibels Dexiben 

dba *Decibels a Scale *Thang dexiben 

cel  Degrees Celsius Độ C 

deg  Degrees of Angle Số độ của góc 

(drop) Drop Số giọt 

10.un.s/cm5  Dyne x Second / centimeter5  (1 dyne =  10 micronewton = 10 un) 

(e.g., systemic vascular resistance) Đin x giây / centimét5 (1 đin = 10 

micronewton = 10un) (ví dụ sức đề kháng của mạch máu có hệ 

thống) 

10.un.s/(cm5.

m2) 

 ((Dyne x second) / centimeter5) / meter2  = (Dyne x second) / 

(centimeter5 x meter2)     (1 dyne  = 10 micronewton = 10 un) (e.g., 

systemic vascular resistance/body surface area) ((Đin x giây) / 

centimét5) / mét vuông = (Đin x giây) / (centimét5 x mét vuông) (1 

đin = 10 micronewton = 10un) (ví dụ sức cản mạch hệ thống / diện 

tích bề mặt cơ thể) 

ev  Electron volts (1 electron volt = 160.217 zeptojoules) Electron vôn 

(1 Electron vôn = 160.217 zeptojun) 

eq  Equivalent Tương đương 
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Mã / viết tắt Tên 

f  Farad (capacitance) Fara (điện dung) 

fg  Femtogram  Đơn vị khối lượng tương đương 10-15 gam 

fL  Femtoliter Đơn vị dung tích/thể tích tương đương 10-15 lít 

fmol  Femtomole – Đơn vị phân tử hóa học tương đương 10-15 mole 

/mL *Fibers / milliliter  *Số sợi / milimet 

g  Gram gam 

g/d *Gram / Day *gam / ngày 

g/dL  Gram / Deciliter gam / dexi lít (1/10 lít) 

g/hr  Gram / Hour gam / giờ 

g/(8.hr) *Gram / 8 Hour Shift *gam / ca 8 tiếng 

g/kg  Gram / Kilogram (e.g., mass dose of medication per body weight) 

gam / kilogam (ví dụ khối lượng liều thuốc tính theo khối lượng cơ 

thể)  

g/(kg.d)  (Gram / Kilogram) / Day = gram / (kilogram x day) (e.g., mass dose 

of medication per body weight per day) (gam / kilogam) / ngày = 

gam / (kilogam x ngày) (ví dụ khối lượng liều thuốc mỗi ngày tính 

theo trọng lượng cơ thể) 

g/(kg.hr)  (Gram / Kilogram) / Hour = gram / (kilogram x hour) (e.g., mass 

dose of medication per body weight per hour) (gam / kilogam) / giờ 

= gam / (kilogam x giờ) (ví dụ khối lượng liều thuốc mỗi giờ tính 

theo trọng lượng cơ thể) 

g/(8.kg.hr)  (Gram / Kilogram) /8 Hour Shift = gram / (kilogram x 8 hour shift) 

(e.g., mass dose of medication per body weight per 8 hour shift) 

(gam / kilogam) / ca 8 tiếng = gam / (kilogam x ca 8 tiếng) (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng lượng cơ thể) 

g/(kg.min)  (Gram / Kilogram) / Minute = gram / (kilogram x minute) (e.g., 

mass dose of medication per body weight per minute) (gam / 

kilogam) / phút = gam / (kilogam x phút) (ví dụ khối lượng liều 

thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể) 

g/L  Gram / Liter gam / lít 

g/m2  Gram / Meter2 (e.g., mass does of medication per body surface area) 

gam / mét vuông (ví dụ khối lượng liều thuốc tính theo diện tích bề 

mặt cơ thể) 

g/min  Gram / Minute gam / phút 
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Mã / viết tắt Tên 

g.m/(hb)  Gram x meter / heart beat (e.g., ventricular stroke work) gam x mét 

/ nhịp tim (ví dụ công tống máu của tâm thất) 

g.m/((hb).m2)  (Gram x meter/ heartbeat) / meter2 = (gram x meter) / (heartbeat x 

meter2)  

(e.g., ventricular stroke work/body surface area,  ventricular stroke 

work index) (gam x mét / nhịp tim) / mét vuông = (gam x mét) / 

(nhịp tim x mét vuông) (ví dụ công tống máu của tâm thất / diện tích 

bề mặt cơ thể, chỉ số công tống máu của tâm thất) 

g(creat) *Gram creatinine *gam creatinine 

g(hgb) *Gram hemoglobin *gam hemoglobin 

g.m Gram meter gam mét 

g(tot_nit) *Gram total nitrogen *gam tổng số nitơ 

g(tot_prot) *Gram total protein *gam tổng số protein 

g(wet_tis) *Gram wet weight tissue *gam trọng lượng mô ướt 

gy  Grey (absorbed radiation dose) Gray (liều bức xạ hấp thụ) 

hL  Hectaliter = 102 liter hectalít = 102 lít 

h  Henry ký hiệu (H), Đơn vị đo cảm ứng điện L trong hệ SI 

in  Inches inch 

in_hg  Inches of Mercury (=Hg) inch thủy ngân (=Hg) 

iu *International Unit *đơn vị quốc tế 

iu/d *International Unit / Day *đơn vị quốc tế / ngày 

iu/hr *International Unit / Hour *đơn vị quốc tế / giờ 

iu/kg  International Unit / Kilogram đơn vị quốc tế / kilogam 

iu/L *International Unit / Liter *đơn vị quốc tế / lít 

iu/mL *International Unit / Milliliter *đơn vị quốc tế / mililít 

iu/min *International Unit / Minute *đơn vị quốc tế / phút 

j/L  Joule/liter (e.g., work of breathing) Jun / lít (ví dụ công thở) 

kat *Katal *katal 

kat/kg *Katal / Kilogram *katal/kilogam 

kat/L *Katal / Liter *katal/lít 

k/watt Kelvin per watt kenvin mỗi wat 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 241 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

Mã / viết tắt Tên 

(kcal)  Kilocalorie (1 kcal = 6.693 kilojoule) kilo calo (1kcal = 6.693 

kilojun) 

(kcal)/d *Kilocalorie / Day *kilo calo / ngày 

(kcal)/hr *Kilocalorie / Hour *kilo calo / giờ 

(kcal)/(8.hr) *Kilocalorie / 8 Hours Shift *kilo calo / ca 8 tiếng 

kg  Kilogram kilogam 

kg(body_wt) * kilogram body weight *kilogam trọng lượng cơ thể 

kg/m3 Kilogram per cubic meter kilogam mỗi mét khối 

kh/h Kilogram per hour kilogam mỗi giờ 

kg/L  Kilogram / liter kilogam / lít 

kg/min Kilogram per minute kilogam mỗi phút 

kg/mol  Kilogram / mole kilogam / mol 

kg/s  Kilogram / second kilogam / giây 

kg/(s.m2)  (Kilogram / second)/ meter2 = kilogram / (second x meter2) 

(kilogam / giây) / mét vuông = kilogam / (giây x mét vuông) 

kg/ms Kilogram per square meter kilogam mỗi mét vuông 

kg.m/s Kilogram meter per second kilogam mét mỗi giây 

kpa  Kilopascal (1 mmHg = 0.1333 kilopascals) kilo pascal (1 mmHg = 

0.1333 kilo pascal) 

ks  Kilosecond kilo giây 

(ka_u)  King-Armstrong Unit đơn vị King - armstrong  

(knk_u) *Kunkel Units *đơn vị kunkel 

L  Liter lít 

L/d *Liter / Day *lít / ngày 

L/hr  Liter / hour lít / giờ 

L/(8.hr) *Liter / 8 hour shift *lít / ca 8 tiếng 

L/kg  Liter / kilogram lít / kilogam 

L/min  Liter / minute lít / phút 

L/(min.m2)  (Liter / minute) / meter2 = liter / (minute x meter2)  

(e.g., cardiac output/body surface area = cardiac index) (lít / phút) / 

mét vuông = lít / (phút x mét vuông) (ví dụ cung lượng tim / diện 

tích bề mặt cơ thể = chỉ số tim) 
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Mã / viết tắt Tên 

L/s  Liter / second (e.g., peak expiratory flow) lít / giây (ví dụ lưu lượng 

đỉnh thở ra) 

L.s  Liter / second / second2  = liter x second lít / giây / giây 2 = lít x 

giây 

lm  Lumen lumen 

lm/m2  Lumen / Meter2 lumen / mét vuông 

(mclg_u) *MacLagan Units *đơn vị MacLagan 

mas  Megasecond mêga giây 

m  Meter mét 

m2  Meter2 (e.g., body surface area) mét vuông (ví dụ diện tích bề mặt 

cơ thể) 

m/s  Meter / Second mét / giây 

m/s2  Meter / Second2 mét / giây 2 

ueq *Microequivalents *Micro equivalent (equivalent = đương lượng) 

ug  Microgram microgam 

ug/d  Microgram / Day microgam / ngày 

ug/dL  Microgram / Deciliter microgam / decilít 

ug/g  Microgram / Gram microgam / gam 

ug/hr *Microgram / Hour *microgam / giờ 

ug(8hr)  Microgram / 8 Hour Shift microgam / ca 8 tiềng 

ug/kg  Microgram / Kilogram microgam / kilogam 

ug/(kg.d)  (Microgram / Kilogram) /Day = microgram / (kilogram x day) (e.g., 

mass dose of medication per patient body weight per day) 

(microgam / kilogam) / ngày = microgam / (kilogam x ngày) (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi ngày tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

ug/(kg.hr)  (Microgram / Kilogram) / Hour = microgram / (kilogram x hours) 

(e.g., mass dose of medication per patient body weight per hour)  

(microgam / kilogam) / giờ = microgam / (kilogam x giờ) (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi giờ tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 
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Mã / viết tắt Tên 

ug/(8.hr.kg)  (Microgram / Kilogram) / 8 hour shift  = microgram / (kilogram x 8 

hour shift)  

(e.g., mass dose of medication  per patient body weight per 8 hour 

shift)  

(microgam / kilogam) / ca 8 tiếng = microgam / (kilogam x ca 8 

tiếng) (ví dụ khối lượng liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng 

lượng cơ thể bệnh nhân) 

ug/(kg.min)  (Microgram / Kilogram) / Minute  = microgram / (kilogram x 

minute)  

(e.g., mass dose of medication per patient body weight per minute)  

(microgam / kilogam) / phút = microgam / (kilogam x phút) (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

ug/L  Microgram / Liter microgam / lít 

ug/m2  Microgram / Meter2 (e.g., mass dose of medication per patient body 

surface area) 

microgam / mét vuông (ví dụ khối lượng liều thuốc tính theo diện 

tích bề mặt cơ thể bệnh nhân) 

ug/min  Microgram / Minute microgam / phút 

uiu *Micro international unit *đơn vị quốc tế micro 

ukat *Microkatel *microkatal 

um  Micrometer (Micron) micromet (micron) 

umol  Micromole micromol 

umol/d  Micromole / Day micromol / ngày 

umol/L  Micromole / Liter micromol / lít 

umol/min  Micromole / Minute micromol / phút 

us  Microsecond micro giây 

uv  Microvolt microvol 

mbar  Millibar (1 millibar = 100 pascals) milibar (1 millibar = 100 pascal) 

mbar.s/L  Millibar / (liter / second) =(millibar x second) / liter (e.g., expiratory 

resistance) 

 millibar / (lít / giây) = (millibar x giây) / lít (ví dụ sức cản thở ra) 

meq *Milliequivalent *Miliequivalent (equivalent = đương lượng) 

meq/d *Milliequivalent / Day *Miliequivalent / ngày 
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meq/hr *Milliequivalent / Hour *Miliequivalent / giờ 

meq/(8.hr)  Milliequivalent / 8 Hour Shift Miliequivalent / ca 8 tiếng 

meq/kg Milliequivalent / Kilogram (e.g., dose of medication in 

milliequivalents per patient body weight) 

Miliequivalent / kilogam (ví dụ liều thuốc đo bằng miliequivalent 

tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

meq/(kg.d)  (Milliequivalents / Kilogram) / Day = milliequivalents / (kilogram x 

day) (e.g., dose of medication in milliequivalents per patient body 

weight per day)  

(Miliequivalent / kilogam) / ngày = Miliequivalent / (kilogam x 

ngày) (ví dụ liều thuốc đo bằng miliequivalent mỗi ngày tính theo 

trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

meq/(kg.hr)  (Milliequivalents / Kilogram) / Hour  = milliequivalents / (kilogram 

x hour) (e.g., dose of medication in milliequivalents per patient body 

weight per hour) 

(Miliequivalent / kilogam) / giờ = Miliequivalent / (kilogam x giờ) 

(ví dụ liều thuốc đo bằng miliequivalent mỗi giờ tính theo trọng 

lượng cơ thể bệnh nhân) 

meq/(8.hr.kg) (Milliequivalents / Kilogram) / 8 Hour Shift  = milliequivalents / 

(kilogram x 8 hour shift) (e.g., dose of medication  in 

milliequivalents per patient body weight per 8 hour shift) 

(Miliequivalent / kilogam) / ca 8 tiếng = Miliequivalent / (kilogam x 

ca 8 tiếng) (ví dụ liều thuốc đo bằng miliequivalent mỗi ca 8 tiếng 

tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

meq/(kg.min)  (Milliequivalents / Kilogram) / Minute  = milliequivalents / 

(kilogram x minute) (e.g., dose of medication  in milliequivalents 

per patient body weight per minute) 

(Miliequivalent / kilogam) / phút = Miliequivalent / (kilogam x phút) 

(ví dụ liều thuốc đo bằng miliequivalent mỗi phút tính theo trọng 

lượng cơ thể bệnh nhân) 

meq/L  Milliequivalent / Liter Miliequivalent / lít 

 Milliequivalent / Meter2 (e.g., dose of medication in milliequivalents 

per patient body surface area) Miliequivalent / mét vuông (ví dụ liều 

thuốc đo bằng miliequivalent tính theo diện tích bề mặt cơ thể bệnh 

nhân) 

meq/min  Milliequivalent / Minute Miliequivalent / phút 

mg  Milligram Miligam 

mg/m3  Milligram / Meter3 Miligam / mét khối 
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mg/d  Milligram / Day Miligam / ngày 

mg/dL  Milligram / Deciliter Miligam / decilít 

mg/hr  Milligram / Hour Miligam / giờ 

mg/(8.hr)  Milligram / 8 Hour shift Miligam / ca 8 tiếng 

mg/kg  Milligram / Kilogram Miligam / kilogam 

mg/(kg.d) (Miligram / Kilogram) /Day = miligram / (kilogram x day) (e.g., 

mass dose of medication per patient body weight per day) 

(miligam / kilogam) / ngày = miligam / (kilogam x ngày) (ví dụ khối 

lượng liều thuốc mỗi ngày tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mg/(kg.hr) (Miligram / Kilogram) / Hour = miligram / (kilogram x hours) (e.g., 

mass dose of medication per patient body weight per hour) 

(miligam / kilogam) / giờ = miligam / (kilogam x giờ) (ví dụ khối 

lượng liều thuốc mỗi giờ tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mg/(8.hr.kg)  (Miligram / Kilogram) / 8 hour shift  = miligram / (kilogram x 8 

hour shift)  

(e.g., mass dose of medication  per patient body weight per 8 hour 

shift) 

(miligam / kilogam) / ca 8 tiếng = miligam / (kilogam x ca 8 tiếng) 

(ví dụ khối lượng liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng lượng cơ 

thể bệnh nhân) 

mg/(kg.min)  (Miligram / Kilogram) / Minute  = miligram / (kilogram x minute)  

(e.g., mass dose of medication per patient body weight per minute) 

(miligam / kilogam) / phút = miligam / (kilogam x phút) (ví dụ khối 

lượng liều thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mg/L  Miligram / Liter miligam / lít 

mg/m2  Miligram / Meter2 (e.g., mass dose of medication per patient body 

surface area) 

miligam / mét vuông (ví dụ khối lượng liều thuốc tính theo diện tích 

bề mặt cơ thể bệnh nhân) 

mg/min  Miligram / Minute miligam / phút 

mL  Milliliter mililít 

mL/cm_h20  Milliliter / Centimeters of Water (H20) (e.g., dynamic lung 

compliance) 

mililít / centimet nước (H2O) (ví dụ độ giãn nở động của phổi) 

mL/d *Milliliter / Day *mililít / ngày 
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mL/(hb)  Milliliter / Heart Beat (e.g., stroke volume) 

mililít / nhịp tim (ví dụ thể tích tống máu) 

mL/((hb).m2)  (Milliliter / Heart Beat) / Meter2 = Milliliter / (Heart Beat x Meter2) 

(e.g., ventricular stroke volume index)  

(mililít / nhịp tim) / mét vuông = mililít / (nhịp tim x mét vuông) (ví 

dụ chỉ số thể tích tống máu của tâm thất) 

mL/hr *Milliliter / Hour *mililít / giờ 

mL/(8.hr) *Milliliter / 8 Hour Shift *mililít / ca 8 tiếng 

mL/kg  Milliliter / Kilogram  (e.g., volume dose of medication or treatment 

per patient body weight) mililít / kilogam (ví dụ thể tích liều thuốc 

tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mL/(kg.d)  (Milliliter / Kilogram) / Day  = milliliter / (kilogram x day) (e.g., 

volume dose of medication or treatment per patient body weight per 

day) 

(mililít / kilogam) / ngày = mililít / (kilogam x ngày) (ví dụ thể tích 

liều thuốc mỗi ngày tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mL/(kg.hr)  (Milliliter / Kilogram) / Hour = milliliter / (kilogram x hour) (e.g., 

volume dose of medication or treatment per patient body weight per 

hour) 

(mililít / kilogam) / giờ = mililít / (kilogam x giờ) (ví dụ thể tích liều 

thuốc mỗi giờ tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mL/(8.hr.kg)  (Milliliter / Kilogram) / 8 Hour Shift = milliliter / (kilogram x 8 

hour shift) (e.g., volume dose of medication or treatment per body 

weight per 8 hour shift) 

(mililít / kilogam) / ca 8 tiếng = mililít / (kilogam x ca 8 tiếng) (ví dụ 

thể tích liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

mL/(kg.min)  (Milliliter / Kilogram) / Minute = milliliter / (kilogram  minute) 

(e.g., volume dose of medication or treatment per patient body 

weight per minute) (mililít / kilogam) / phút = mililít / (kilogam  

phút) (ví dụ thể tích liều thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể 

bệnh nhân) 

mL/m2  Milliliter / Meter2 (e.g., volume of medication or other treatment per 

patient body surface area) 

mililít / mét vuông (ví dụ thể tích liều thuốc tính theo diện tích bề 

mặt cơ thể bệnh nhân) 

mL/mbar  Milliliter / Millibar (e.g., dynamic lung compliance) 

mililít / milibar (ví dụ, phù phổi động) 
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mL/min  Milliliter / Minute mililít / phút 

mL/(min.m2)  (Milliliter / Minute) / Meter2  = milliliter / (minute x meter2) (e.g., 

milliliters of prescribed infusion per body surface area; oxygen 

consumption index) 

(mililít / phút) / mét vuông = mililít / (phút x mét vuông) (ví dụ, 

mililít dung dịch thuốc được quy định tính theo diện tích bề mặt cơ 

thể, chỉ số tiêu thụ ôxi) 

mL/s  Milliliter / Second mililít / giây 

mm  Millimeter milimét 

mm(hg) *Millimeter (HG) (1 mm Hg = 133.322 kilopascals) *milimét (HG) 

(1mmHg = 133.322 kilo pascal) 

mm/hr  Millimeter/ Hour milimét / giờ 

mmol/kg  Millimole / Kilogram  (e.g., molar dose of medication per patient 

body weight) milimol / kilogam (ví dụ khối lượng mol liều thuốc 

tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

mmol/(kg.d)  (Millimole / Kilogram) / Day = millimole / (kilogram x day) (e.g., 

molar dose of medication per patient body weight per day) 

(milimol / kilogam) / ngày = milimol / (kilogam x ngày)  (ví dụ khối 

lượng mol liều thuốc mỗi ngày tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

mmol/(kg.hr)  (Millimole / Kilogram) / Hour = millimole / (kilogram x hour) (e.g., 

molar dose of medication per patient body weight per hour) 

(milimol / kilogam) / giờ = milimol / (kilogam x giờ)  (ví dụ khối 

lượng mol liều thuốc mỗi giờ tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

mmol/(8.hr.kg

) 

 (Millimole / Kilogram) / 8 Hour Shift = millimole / (kilogram x 8 

hour shift) (e.g., molar dose of medication  per patient body weight 

per 8 hour shift) 

(milimol / kilogam) / ca 8 tiếng = milimol / (kilogam x ca 8 tiếng)  

(ví dụ khối lượng mol liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng 

lượng cơ thể bệnh nhân) 

mmol/(kg.min

) 

 (Millimole / Kilogram) / Minute = millimole / (kilogram x minute) 

(e.g., molar dose of medication per patient body weight per minute) 

(milimol / kilogam) / phút = milimol / (kilogam x phút)  (ví dụ khối 

lượng mol liều thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

mmol/L  Millimole / Liter milimol / lít 
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mmol/hr  Millimole / Hour milimol / giờ 

mmol/(8hr)  Millimole / 8 Hour Shift milimol / ca 8 tiếng 

mmol/min  Millimole / Minute milimol / phút 

mmol/m2  Millimole / Meter2 (e.g., molar dose of medication per patient body 

surface area) 

milimol / mét vuông (ví dụ khối lượng mol liều thuốc tính theo diện 

tích bề mặt cơ thể bệnh nhân) 

mosm/L *Milliosmole / Liter *mili osmol / lít 

ms  Milliseconds mili giây 

mv  Millivolts mili vôn 

miu/mL *Milliunit / Milliliter *miliunit / mililít 

mol/m3 Mole per cubic meter mol trên mỗi mét khối 

mol/kg  Mole / Kilogram mol / kilogam 

mol/(kg.s)  (Mole / Kilogram) / Second = mole / (kilogram x second) 

(mol / kilogam) / giây = mol / (kilogam x giây)   

mol/L  Mole / Liter mol / lít 

mol/s  Mole / Second mol / giây 

ng  Nanogram nanogam 

ng/d  Nanogram / Day nanogam / ngày 

ng/hr *Nanogram / Hour *nanogam / giờ 

ng/(8.hr)  Nanogram / 8 Hour shift nanogam / ca 8 tiếng 

ng/L  Nanogram / Liter nanogam / lít 

ng/kg  Nanogram / Kilogram (e.g., mass dose of medication  per patient 

body weight) 

nanogam / kilogam (ví dụ khối lượng liều thuốc tính theo trọng 

lượng cơ thể bệnh nhân) 

ng/(kg.d)  (Nanogram / Kilogram) / Day = nanogram / (kilogram x day) (e.g., 

mass dose of medication per patient body weight per day) 

(nanogam / kilogam) / ngày = nanogam / (kilogam x ngày)  (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi ngày tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 
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ng/(kg.hr)  (Nanogram / Kilogram) / Hour = nanogram / (kilogram x hour) 

(e.g., mass dose of medication per patient body weight per hour) 

(nanogam / kilogam) / giờ = nanogam / (kilogam x giờ)  (ví dụ khối 

lượng liều thuốc mỗi giờ tính theo trọng lượng cơ thể bệnh nhân) 

ng/(8.hr.kg)  (Nanogram / Kilogram) / 8 Hour Shift = nanogram / (kilogram x 8 

hour shift) (e.g., mass dose of medication per patient body weight 

per 8 hour shift) 

(nanogam / kilogam) / ca 8 tiếng = nanogam / (kilogam x ca 8 tiếng)  

(ví dụ khối lượng liều thuốc mỗi ca 8 tiếng tính theo trọng lượng cơ 

thể bệnh nhân) 

ng/(kg.min)  (Nanogram / Kilogram) / Minute = nanogram / (kilogram x minute) 

(e.g., mass dose of medication  per patient body weight per minute) 

(nanogam / kilogam) / phút = nanogam / (kilogam x phút)  (ví dụ 

khối lượng liều thuốc mỗi phút tính theo trọng lượng cơ thể bệnh 

nhân) 

ng/m2 Nanogram / Meter2 (e.g., mass dose of medication per patient body 

surface area) nanogam / mét vuông (ví dụ khối lượng liều thuốc tính 

theo diện tích bề mặt cơ thể bệnh nhân) 

ng/mL Nanogram / Milliliter nanogam / mililít 

ng/min *Nanogram / Minute *nanogam / phút 

ng/s *Nanogram / Second *nanogam / giây 

nkat *Nanokatel *nanokatal 

nm Nanometer nanomét 

nmol/s Nanomole / Second nanomol / giây 

ns Nanosecond nano giây 

n Newton (force) newton (lực) 

n.s Newton second newton giây 

(od) *O.D. (optical density) *O.D. (mật độ quang học) 

ohm Ohm (electrical resistance) Ôm (điện trở) 

ohm.m Ohm meter Ôm mét 

osmol Osmole Osmol 

osmol/kg Osmole per kilogram Osmol mỗi kilogam 

osmol/L Osmole per liter Osmol mỗi lít 

/m3 *Particles / Meter3 *Số lượng hạt / mét khối 
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/L *Particles / Liter *Số lượng hạt / lít 

/(tot) *Particles / Total Count *Số lượng hạt / tổng số đếm 

(ppb) *Parts Per Billion *Số thành phần mỗi một tỷ 

(ppm) *Parts Per Million *Số thành phần mỗi một triệu 

(ppth) Parts per thousand Số thành phần mỗi một ngàn 

(ppt) Parts per trillion (10^12) Số thành phần mỗi nghìn tỷ (10^12) 

pal Pascal (pressure) Pascal (áp suất) 

/(hpf) *Per High Power Field *trên mỗi vi trường 

(ph) *pH *pH 

pa  Picoampere pico ampe 

pg  Picogram picogam 

pg/L  Picogram / Liter picogam / lít 

pg/mL  Picogram / Milliliter picogam / mililít 

pkat *Picokatel *picokatal 

pm  Picometer picomét 

pmol *Picomole *picomol 

ps  Picosecond pico giây 

pt  Picotesla pico tesla 

(pu) *P.U. *P.U 

% Percent phần trăm 

dm2/s2 Rem (roentgen equivalent man) = 10-2 meter2 / second2 = decimeter2 

/ second2 Dose of ionizing radiation equivalent to 1 rad of x-ray or 

gamma ray) [From Dorland's Medical Dictionary]  

REM (liều tương đương) = 10-2 mét2 / giây2 = decimét2 / giây2 (liều 

phóng xạ ion hóa tương đương với 1rad tia x hoặc tia gamma) [theo 

từ điển y khoa Dorland] 

sec Seconds of arc giây cung 

sie Siemens (electrical conductance) Siemen (điện dẫn) 

sv Sievert Sievert 

m2/s Square meter / second mét vuông / giây 

cm2/s Square centimeter / second centimét vuông / giây 
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t Tesla (magnetic flux density) Tesla (cường độ cảm ứng từ) 

(td_u) Todd Unit đơn vị Tood 

v Volt (electric potential difference) Vôn (hiệu điện thế) 

1 Volume Fraction Phần trăm thể tích 

wb Weber (magnetic flux) Veebe (từ thông) 

* Các mục này không theo tiêu chuẩn ISO nhưng cũng không xung đột  
† Cách tiếp cận các đơn vị này không được khuyến khích bởi IUPAC và được giữ lại 

để tương thích ngược 

 

7.19.2 Ví dụ các đơn vị đo đạc mở rộng 

Hình 7.11.  Ký hiệu viết tắt của các đơn vị ISO  

Đơn vị Ký hiệu Đơn vị Ký hiệu Đơn vị Ký hiệu 

Ký hiệu viết tắt / mã đơn vị cơ bản  

Ampe a kenvin K mét m 

Candela cd Kiloga

m 

Kg mol mol 

    giây s 

Ký hiệu và tên của các đơn vị dẫn xuất  

Cu lông c Giờ Hr pascal pal 

Ngày d Jun J Vôn v 

Độ C cel Phút 

(thời 

gian) 

Min Wát w 

Fara f newton N Vêbe wb 

Héc hz Ôm Ohm năm ann 

Các đơn vị khác 

Đơn vị khối 

lượng 

nguyên tử 

u gray gy Phút 

cung 

mnt 

Ben b henry h radian rad 

Deciben db Lít l siemen sie 
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Độ deg lumen Lm steradian sr 

Gam g lux Lx tesla t 

Xem tập hợp đầy đủ trong ISO 2955-1983  

Hình 7-12.  Mã đơn vị ANSI+ cho một số đơn vị của Mỹ 

Đơn vị Ký hiệu Đơn vị Ký hiệu Đơn vị Ký hiệu 

ĐỘ DÀI THỂ TÍCH THỜI GIAN 

Inch In Foot khối Cft Năm yr 

Foot Ft inch khối Cin Tháng mo 

Dặm (quy 

định) 

Mi yard khối Cyd Tuần wk 

Hải lý Nmi Thìa lớn Tbs Ngày d 

Rod Rod Thìa nhỏ Tsp Giờ hr 

Yard Yd Lon Pt Phút min 

  quart Qt giây sec 

  gallon Gal   

  ounce (chất 

lỏng) 

Foz   

DIỆN TÍCH KHỐI LƯỢNG   

Foot vuông Sqf dram Dr   

inch vuông Sin grain gr (avoir)   

yard vuông Syd ounce (khối 

lượng) 

Oz   

  pound Lb   

Các đơn vị ANSI, đơn vị dẫn xuất và hỗn hợp khác 

**Đơn vị đo 

nhiệt của Anh 

Btu **Độ F Degf **milli

rad 

mrad 

Feet khối/phút cft/min **feet/phút ft/min **RA

D 

rad 

Lưu ý: Chữ viết tắt cho các đơn vị đo thời gian thông thường của Mỹ giống với ISO 

ngoại trừ năm. ISO = ANN, AMSI = yr. Các đơn vị hệ mét trong X3.50 cũng giống với 

ISO ngoại trừ pascal ("pa" trong ANSI, "pal" trong ISO); ANSI sử dụng "min" cho cả 

thời gian và cung trong khi ISO sử dụng "mnt" cho phút cung; giây trong ISA được viết 

tắt là "s" còn trong ANSI là "sec" 
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Cảnh báo:   Bởi vì đặc điểm kỹ thuật ANS+ bao gồm cả các đơn vị ISO và các đơn vị 

thông thường của Mỹ, cũng như các đơn vị hỗn hợp không thuộc hệ mét nên một số từ 

viết tắt là không rõ ràng. Tuy vậy, trong phạm vi của một quan sát cụ thể, sự không rõ 

ràng này là lý do tốt để tránh sử dụng các mã đơn vị ANS+ nếu có thể 

Danh sách này chưa đầy đủ. Tham khảo ANSI X3.50-1986, Bảng 1 để tìm các đơn vị 

theo hệ mét và theo chuẩn Mỹ khác 

**Các đơn vị không theo hệ mét không được liệt kê một cách rõ ràng trong ANSI 

 

Các ký hiệu viết tắt ISO cho các tiền tố bội số được thể hiện trong hình 7-13. Các 

tiền tố có sẵn nằm trong dải từ 10-24 (1/tỷ tỷ) đến 1024 (tỷ tỷ). Trường hợp viết tắt đặc biệt 

cho kilo (x1000) là k. Một đơn vị gồm 1000 giây sẽ được viết tắt là ks, 1000 gram là kg, 

1000 mét là km… Một số tiền tố dùng chung ký hiệu viết tắt của một đơn vị cơ sở. Ví dụ 

như Farad và femto (10-18) đều có chữ viết tắt là f. Để tránh nhầm lẫn, ISO không cho 

phép sử dụng các tiền tố một cách riêng rẽ cũng như sử dụng hai tiền tố trong một đơn vị 

phức hợp. Do đó, f luôn luôn có nghĩa là Fara, ff sẽ có nghĩa là 1 triệu tỷ fara. Tiền tố hỗn 

hợp là không được phép sử dụng. 

Một đơn vị có thể được nâng lên theo cấp số nhân. Số mũ dương được thể hiện 

bằng một số theo ngay sau ký hiệu viết tắt của một đơn vị, tức là một mét vuông sẽ được 

viết là m2. Số mũ âm được biểu thị bằng một số âm sau đơn vị cơ sở, ví dụ 1/m2 sẽ được 

biểu diễn là m-2. Số mũ phân số được thể hiện bằng một phân số trong ngoặc đơn: căn 

bậc hai của một mét sẽ được thể hiện là m(1/2). Phép nhân các đơn vị được biểu thị bằng 

một dấu chấm (.) giữa các đơn vị, ví dụ như mét x giây sẽ được viết là m.s. Chú ý rằng 

khoảng cách giữa các thành phần là không được phép. Phép chia được biểu thị bằng một 

dấu gạch chéo (/) giữa hai đơn vị, ví dụ như mét mỗi giây sẽ được ghi là m/s. Kết hợp đại 

số bằng cách nhân, chia, lũy thừa các ký hiệu viết tắt của các đơn vị ISO cơ sở cũng là 

đơn vị ISO hợp lệ. Lũy thừa được ưu tiên hơn phép nhân và phép chia. Ví dụ, bình 

phương microvôn mỗi héc (một đơn vị năng lượng quang phổ) sẽ được ký hiệu là uv2/hz 

và có giá trị là uv2/hz còn microvôn mỗi căn bậc hai của héc (một đơn vị biên độ phổ) sẽ 

được ký hiệu là uv/hz(1/2) và có giá trị là uv/hz½. Nếu có nhiều hơn một số chia trong 

một biểu thức thì các phần liên quan với nhau nên được đặt trong ngoặc đơn để tránh sự 

thiếu rõ ràng. Nhưng cách tiếp cận tốt nhất là chuyển đổi a/(b/c) thành a.c/b hoặc a.c.b-1 

để đơn giản hóa biểu thức. 
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Hình 7-13.  Ký hiệu viết tắt ISO cho các tiền tố bội số 

Tiền tố  Mã Tiền tố  Mã 

yotta* 1024 ya yocto 10-24 Y 

zetta* 1021 za zepto 10-21 Z 

exa 1018 ex atto 10-18 A 

peta 1015 pe femto 10-15 F 

tera 1012 t pico 10-12 p 

giga 109 g nano 10-9 n 

mega 106 ma micro 10-6 u 

kilo 103 k milli 10-3 m 

hecto 102 h centi 10-2 c 

deca 101 da deci 10-1 d 

* Các ký hiệu viết tắt này không được định nghĩa trong 

đặc tả kỹ thuật ISO cho các ký hiệu viết tắt đặc biệt. 

 

Hình 7-9 liệt kê các ký hiệu viết tắt cho các đơn vị theo tiêu chuẩn ISO phổ biến. Nó 

cũng bao gồm ký hiệu viết tắt tiêu chuẩn cho các đơn vị phổ biến (ví dụ như 

Miliequivalent), các đơn vị quốc tế như mm(Hg) và cách đếm trên một đơn vị nào đó 

(được biểu thị bằng một dấu chia và một mẫu số nhưng không có tử số (ví dụ như /c) mà 

không phải là một phần của tiêu chuẩn ISO được đề cập đến. Bảng các đơn vị đã được 

mở rộng để thể hiện tốt hơn các cách thức dùng thuốc, cách thức đo lường sinh lý học và 

lấp đầy những khoảng trống trong phiên bản 2.2. 

 

Định nghĩa các đơn vị chủ yếu được dựa theo IUPAC 1995 Silver Book2. Tuy 

nhiên, IUPAC quy định các tiêu chuẩn để báo cáo hoặc hiển thị các đơn vị và sử dụng tập 

dữ liệu 8-bit để phân biệt chúng. Tiêu chuẩn này liên quan đến việc truyền tải thông tin 

bệnh nhân. Do đó, chỉ các ký tự phân biệt chữ hoa chữ thường và một vài ký tự đặc biệt 

(ví dụ như ".", "/", "(", ")", "*" và "_") được sử dụng để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào 

trong việc truyền tải. Do đó, tiêu chuẩn ISO 2955-1983 (xử lý thông tin – biểu diễn SI và 

các đơn vị khác trong các hệ thống với bộ ký tự hạn chế) và ANSI X3.50-1986 (Biểu diễn 

các đơn vị thông thường của Mỹ, các đơn vị SI và các đơn vị khác được sử dụng trong 

các hệ thống với bộ ký tự hạn chế) được sử dụng với các ký hiệu viết tắt của các đơn vị 

không phân biệt chữ hoa chữ thường. Điều này có nghĩa là trong một số trường hợp, ký 

hiệu viết tắt IUPAC là khác với ISO+ thậm chí ngay cả khi các ký hiệu viết tắt IUPAC sử 



Chương 7: Báo cáo Quan sát 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 255 

Bản cuối. Tháng 2,  2014. 

dụng chỉ các ký tự chữ cái tiêu chuẩn. Ví dụ, Pascal được viết tắt là Pa trong IUPAC và 

PAL trong ISO+ (theo tiêu chuẩn ISO 2955) vì Pa trong bối cảnh không phân biệt chữ 

hoa chữ thường cũng có nghĩa là Picoampere. Tuy nhiên, các yêu cầu để truyền tin 

không loại trừ việc sử dụng các tiêu chuẩn IUPAC để trình bày trên giấy hoặc hiển thị các 

báo cáo đến người dùng cuối. 

Tất cả các ký tự viết tắt cho các đơn vị đều không phân biệt chữ hoa chữ thường. 

Nghĩa là có thể biểu thị mililít là ML, ml, hoặc mL. Trong bảng này, chữ thường được sử 

dụng cho tất cả các ký hiệu viết tắt trừ ký tự L để tránh nhầm lẫn với chữ số 1. Đây chỉ là 

sự thay đổi trong trình bày, không phải là sự thay đổi về tiêu chuẩn. Hệ thống vẫn có thể 

tiếp tục gửi các mã với chữ viết hoa hoặc viết thường như cũ 

7.20 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT 

Không có 
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