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9.2 MỤC TIÊU 

Hiện tại, Chương này hỗ trợ việc quản lý tài liệu. Trong tương lai, nó dự 

định cũng hỗ trợ việc trao đổi dữ liệu của các ứng dụng cung cấp các chức năng hồ 

sơ bệnh án khác, bao gồm thông tin của việc theo dõi và vị trí biểu đồ, phân tích 

tình trạng thiếu hụt, sự chấp thuận, và công bố. Mục tiêu chính của hồ sơ bệnh án 

là tạo ra một tài liệu chính xác, pháp lý, rõ ràng phục vụ như là một bản báo cáo 

tổng thể của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã cung cấp cho bệnh nhân. 

Tài liệu/các báo cáo đã được hỗ trợ trong chương này sẽ đáp ứng các tiêu 

chí như đã được mô tả trong Chương 7, “Các quan sát” (phần 7.2 – mục tiêu). 

Việc sử dụng thích hợp các bản tin MDM cùng với bản tin ORU đã được khai báo 

trong mục 7.2 
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9.2.1 Định nghĩa của Các thuật ngữ và khái niệm Quản lý tài liệu  

Mục này cung cấp các định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng xuyên 

suốt chương này. Mục đích của phần này là để cung cấp thông tin chi tiết về việc 

sử dụng và diễn giải. 

9.2.1.0 Addendum - Phụ lục (phần bổ sung): 

Một phần phụ cho một tài liệu đang tồn tại chứa thông tin bổ sung. Tài liệu 

cha luôn được duy trì và nội dung của nó không có thay đổi gì. 

9.2.1.1 Archived - Đã lưu trữ: 

Trạng thái bộ lưu trữ mà trong đó một tài liệu đã được lưu trữ cho việc truy 

cập dài hạn 

9.2.1.2 Canceled - Đã hủy bỏ: 

Trạng thái sẵn sàng mà trong đó tài liệu đã “bị loại bỏ” từ hồ sơ của bệnh 

nhân mà không có sự thay thế. Việc này được thực hiện khi một tài liệu đã được 

tạo ra sai hoặc giao không chính xác bệnh nhân 

9.2.1.3 Composite document - Tài liệu tổng hợp: 

Một tài liệu bao gồm tài liệu gốc và một hoặc nhiều phụ lục bổ sung. 

9.2.1.4 Document completion table - Bảng hoàn thiện tài liệu: 

Các thuật ngữ sau đây được sử dụng để mô tả tiến trình công việc thực hiện 

tài liệu: 

Authenticated - Đã chứng thực: 

Trạng thái hoàn chỉnh mà trong đó một tài liệu hoặc mục nhập đã được ký 

thủ công hoặc điện tử bởi một hoặc nhiều cá nhân chứng thực mức độ chính xác 

của nó. Việc xác định không rõ ràng được được thực hiện bởi các cá nhân được 

phân công đã xác nhận. Trong khi tiêu chuẩn cho phép nhiều trường hợp xác nhận, 

nó sẽ là tình huống điển hình để có một tình huống xác nhận đơn lẻ, thông thường 

được thực hiện bởi một cá nhân được phân công. 
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Dictated – Ghi âm: 

Một tình trạng hoàn thành mà trong đó thông tin đã được ghi lại bằng lời 

nói nhưng chưa được chuyển sang định dạng tài liệu điện tử. 

Documented - Tài liệu hóa: 

Tình trạng hoàn thành mà trong đó nội dung tài liệu, thay vì ghi âm, đã 

được nhận nhưng chưa được chuyển sang định dạng điện tử cuối cùng. Các ví dụ 

bao gồm các tài liệu giấy, viết tay hoặc đánh máy, hình thức điện tử, chẳng hạn 

như tiếng nói thành văn bản. 

In Progress/Assigned - Trong tiến trình/phân công: 

Tình trạng công việc mà trong đó bên nhận đã phân công nguyên liệu cho 

cá nhân thực hiện nhiệm vụ sao chép. Tài liệu duy trì trạng thái này cho đến khi tài 

liệu được sao chép xong. 

Incomplete - Chưa hoàn thành: 

Tình trạng hoàn thành mà trong đó thông tin được biết là đang bị thiếu 

trong tài liệu. 

Legally Authenticated - Chứng thực pháp lý: 

Tình trạng hoàn thành mà trong đó một tài liệu hoặc thông tin đưa vào đã 

được ký thủ công hoặc điện tử bởi cá nhân người chịu trách nhiệm pháp lý cho tài 

liệu hoặc thông tin đầu vào. Đây là tình trạng hoàn thiện nhất trong tiến trình thực 

hiện công việc. 

Pre-Authenticated - Trước khi chứng thực: 

Tính trạng hoàn thành mà trong đó một tài liệu được sao chép xong nhưng 

chưa được chứng thực 

9.2.1.5 Edited Document - Hiệu chỉnh tài liệu: 

Một tài liệu thay thế một tài liệu đang tồn tại mà chưa được sẵn sàng cho 

việc chăm sóc bệnh nhân (tham khảo mục 9.2.1.9, “Thay thế tài liệu:”). 
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9.2.1.6 New or Original Document - Tài liệu mới hoặc nguyên bản: 

Phiên bản đầu tiên của tài liệu. Nguyên bản có thể hoặc không thể là bản 

cuối cùng hoặc được chứng thực. Một tài liệu gốc nên có một bộ các trạng thái kết 

hợp để định nghĩa tình trạng hiện tại của nó. 

9.2.1.7 Obsolete - Lỗi thời: 

Tình trạng sẵn sàng mà trong đó một tài liệu đã được thay thế bởi một tài 

liệu mà chứa nội dung đã được điều chỉnh. 

9.2.1.8 Purged - Loại bỏ: 

Tình trạng bộ lưu trữ mà trong đó một tài liệu không còn tồn tại lâu hơn 

trong hệ thống này. 

9.2.1.9 Replacement Document - Tài liệu thay thế: 

Một tài liệu thay thế tài liệu đang tồn tại. Tài liệu gốc trở nên lỗi thời, 

nhưng vẫn còn được duy trì trên hệ thống này cho việc tham chiếu lịch sử. 

9.2.1.10  Restricted - Hạn chế: 

Tình trạng bí mật mà trong đó việc truy cập vào tài liệu đã được ấn định 

hạn chế về mặt thể chế. 

9.2.1.11  Revised document - Tài liệu chỉnh sửa: 

Đây không phải là một sự kiện kích hoạt được hỗ trợ. Tham khảo mục 

9.2.1.5, “Tài liệu được chỉnh sửa”, và 9.2.1.9, “Tài liệu thay thế” 

9.2.1.12  Transcription - Sao chép: 

Tiến trình chuyển đổi nội dung ghi âm hoặc thông tin đã được tài liệu hóa 

sang định dạng điện tử. 

9.2.2 Định nghĩa của các thuật ngữ và khái niệm thống nhất 

9.2.2.0 Background Text - Văn bản cơ sở:  

Trong hầu hết tình huống y tế, sự chấp thuận phải được “thông báo” thông 

qua việc thống nhất giữa các bên. Điều này có nghĩa là một cá nhân chấp thuận 

phải hiểu được và hiểu rõ giá trị của những gì mà anh ta hoặc cô ta chấp thuận với. 

Hầu hết các tiến trình chấp thuận liên quan đến việc cung cấp các tài liệu cơ sở mô 
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tả các lý do hoặc nguyên nhân của dịch vụ được đề xuất, những lợi ích mang lại và 

nguy cơ có thể xảy ra. Việc ghi lại thông tin đã trình bày cho đối tượng tại thời 

điểm chấp thuận là thực sự rất quan trọng. 

9.2.2.1 Consent Bypass Reason - Lý do để bỏ qua sự chấp thuận:  

Có thể có một số tình huống xảy ra mà khi đó một hành động phải được 

thực hiện mà không cần có sự chấp thuận của bệnh nhân (VD, truy cập lịch sử 

dùng thuốc của bệnh nhân đang bất tỉnh, thực hiện giải phẫu để đảm bảo tính 

mạng của bệnh nhân, vv). Trong những tình huống này, người điều trị chỉ cần cho 

biết lý do để truy cập thông tin mà không bắt buộc phải có sự chấp thuận của bệnh 

nhân. 

9.2.2.2 Consent Decision Date/Time - Ngày/thời gian quyết định chấp thuận:  

Liên quan đến thông tin ở trên, cần thiết phải có một bản ghi (tài liệu) tại 

thời điểm mà đối tượng thực sự quyết định chấp thuận. 

9.2.2.3 Consent Disclosure Level - Cấp độ công bố sự chấp thuận:  

Xác định đối tượng chấp thuận việc thực hiện thủ tục đã cung cấp đầy đủ 

thông tin cơ sở hay chưa; nghĩa là, có đủ thông tin cần thiết để ‘thông báo’ sự chấp 

thuận đã được thực hiện. 

9.2.2.4 Consent Discussion Date/Time - Ngày/Thời gian thương thảo chấp thuận:  

Để thông báo sự chấp thuận, một người có hiểu biết phải thảo luận các 

hướng rẽ của sự chấp thuận với chủ đề đưa ra. Trong một vài tình huống, cuộc 

thảo luận bắt buộc được thực hiện trước khi đưa ra các điều khoản của sự chấp 

thuận. Điều này đảm bảo đối tượng sẽ có đủ thời gian để cân nhắc các ngả rẽ trong 

quyết định của mình. Để đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn đưa ra, một bản ghi 

(hoặc biên bản) ghi lại thông tin chấp thuận từ khi bắt đầu thảo luận với vấn đề 

đưa ra. 

9.2.2.5 Consent Effective Date/Time - Ngày/Thời gian sự chấp thuận có hiệu lực:  

Không phải tất cả sự chấp thuận đều có hiệu lực tại thời điểm ra quyết định 

chấp thuận. Chúng không thể có hiệu lực vào thời điểm bất bỳ, hoặc trong một số 

tình huống cụ thể chúng có thể có hiệu lực hồi tố. Sử dụng trường dữ liệu này để 

ghi lại thời điểm có hiệu lực. 
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9.2.2.6 Consent End Date/Time - Ngày/Thời gian kết thúc chấp thuận:  

Đối với hầu hết các chương trình đòi hỏi sự tham gia tự nguyện, quyết định 

để tham gia không phải là cuối cùng và do đó chúng có thể được thu hồi trong 

tương lai. Vì vậy, khi một bệnh nhân quyết định thu hồi sự chấp thuận của họ, 

ngày và thời gian quyết định được thực hiện phải được ghi lại để cung cấp một dữ 

kiện lịch sử hoàn chỉnh của sự chấp thuận. Ngoài ra, sự chấp thuận ban đầu có thể 

chỉ cho phép trong một khoảng thời gian hữu hạn (nghĩa là, 24 giờ, 1 tuần, 1 năm). 

Nếu Ngày/Thời gian kết thúc sự chấp thuận là rỗng, thì nó nên được diễn giải là 

‘không xác định.’ 

9.2.2.7 Consent Form ID - ID mẫu ưng thuận:  

Một vài tổ chức có thể có một bộ các mẫu ưng thuận đã được chuẩn bị 

trước. Việc quy định mẫu cụ thể xác định thông tin chi tiết về chủ đề đang chấp 

thuận, giống như những thông tin đã có sẵn trong mẫu. 

9.2.2.8 Consent Mode - Chế độ ưng thuận:  

Phương thức để đạt được sự ưng thuận có thể đưa ra được thay đổi đáng kể 

trong một chương trình cụ thể, từ chương trình đến chương trình, hoặc từ tổ chức 

đến tổ chức. Vì vậy, tiêu chuẩn phải cho phép các ứng dụng xác định phương thức 

chấp thuận đã đạt được (ví  dụ, bằng lời nói, văn bản, vv.) 

9.2.2.9 Consent Non-disclosure Reason - Lý do không công bố sự chấp thuận:  

Xác định lý do tại sao thông tin được giữ lại đối với bệnh nhân (ví dụ, nói 

với bệnh nhân có thể có một kết quả tồi tệ hơn việc thực hiện thủ thuật/kỹ 

thuật/phẫu thuật). 

9.2.2.10  Consent Segment - Phân đoạn chấp thuận 

Việc công bố sự chấp thuận của bệnh nhân trở nên quan trọng hơn, đặc biệt 

là trong quá trình theo dõi việc phát hành hoặc trao đổi thông tin chấp thuận của 

bệnh nhân. Các mẩu thông tin được ghi lại khi đạt được sự chấp thuận của bệnh 

nhân có xu hướng tương tự, không để ý đến mục đích của sự chấp thuận. Phân 

đoạn này kết hợp các mẩu thông tin để chúng có thể được sử dụng cho bất kỳ loại 

chấp thuận nào. 
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9.2.2.11 Consent Status - Tình trạng chấp thuận:  

Sự chấp thuận có thể đang chờ để xử lý (đối tượng chưa được hỏi), đưa ra, 

từ chối, thu hồi hoặc thông qua sự kiện. Tình trạng chấp thuận xác định tình trạng 

của sự chấp thuận của đối tượng (hoặc đang trong thời điểm đưa ra) 

9.2.2.12  Consent Text – Văn bản chấp thuận:  

Khi ghi lại sự chấp thuận theo dạng điện tử, việc quan trọng là văn bản cụ 

thể nào đã được trình bày cho người chấp thuận. 

9.2.2.13 Consent Type - Loại chấp thuận: 

Trong buổi thảo luận với việc đưa ra sự chấp thuận, một vài chương trình 

cho phép bệnh nhân yêu cầu cấp độ khác nhau về việc tham gia vào chương trình. 

Tức là, nếu chương trình chấp thuận liên quan đến toàn bộ hồ sơ bệnh án đã sẵn 

sàng trực tuyến, họ có thể có cơ hội để chấp thuận về việc chỉ đưa ra một phần lịch 

sử khám và điều trị bệnh, chẳng hạn như lịch sử dùng thuốc. 

9.2.2.14  Informational Material Supplied Indicator - Chỉ số cung cấp nguyên liệu 

thông tin:  

Như là một phần của tiến trình thông báo sự chấp thuận, nguyên liệu bổ 

sung theo dạng tờ đăng ký, tờ rơi, cuốn sách mỏng, đoạn phim, vv có thể được 

cung cấp cho bệnh nhân. Chỉ số cho biết việc thực hiện này là bắt buộc. (Chi tiết 

về nguyên liệu cung cấp sẽ được gửi đi bằng cách sử dụng một phân đoạn riêng 

biệt) 

9.2.2.15  Subject Competence Indicator - Chỉ số năng lực của đối tượng:  

Một trong những vấn đề liên quan đến sự chấp thuận đã thông báo là làm 

thế nào để đánh giá đối tượng có đủ năng lực đại diện cho chính họ để cung cấp sự 

chấp thuận. Các yếu tố liên quan đến tuổi, khả năng tinh thần, và tình trạng hiện 

tại về mặt sức khỏe/nhận thức. Một đánh giá chuyên môn về đối tượng được xem 

là có đủ năng lực phải được thực hiện ghi chép lại (hồ sơ, hoặc biên bản). 
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9.2.2.16  Subject-imposed Limitations - Những hạn chế được áp dụng cho đối 

tượng:  

Tại thời điểm ưng thuận, đối tượng có thể mong muốn chỉnh sửa hoặc bổ 

sung thêm những hạn chế ràng buộc với sự chấp thuận của anh hoặc cô ta. Những 

chỉnh sửa và hạn chế phải được ghi chép lại. 

9.2.2.17  Subject-specific Background Text - Văn bản cơ sở về đối tượng cụ thể :  

Các lý do, lợi ích mang lại và nguy cơ tiềm ẩn có thể thay đổi từ đối tượng 

sang đối tượng. Nó có thể rất cần thiết để thông báo thông tin cơ bản về đối tượng 

mà chỉ được áp dụng cho tình huống của anh hoặc cô ta. 

9.2.2.18  Subject-specific Consent Text - Văn bản chấp thuận của một đối tượng cụ 

thể:  

Một vài biểu mẫu ưng thuận có các khu vực để ghi lại chi tiết thủ tục hoặc 

thông tin phân phối được quy định cụ thể cho một tình huống chấp thuận được đưa 

ra, ví dụ, một biến chứng của một thủ tục thông thường, hoặc một danh sách rõ 

ràng về các tài liệu được công bố. Nó cần phải được ghi chép lại như là một phần 

của tài liệu chấp thuận. Việc nắm giữ thông tin riêng biệt với văn bản chấp thuận 

‘mẫu’ tiêu chuẩn, như trong hầu hết các trường hợp người xem hoặc người rà soát 

sự chấp thuận sẽ muốn biết “Có những gì khác so với thông thường?” 

9.2.2.19  Translation Type - Loại phiên dịch:  

Để đạt được sự chấp thuận đã công bố, bệnh nhân phải hiểu rõ những gì mà 

họ đang chấp thuận. Đối với những đối tượng không có khả năng hiểu được ngôn 

ngữ thường dùng của tổ chức, hoặc người không có khả năng nghe/đọc/nói, các 

dịch vụ phiên dịch có thể được yêu cầu. Một chỉ số yêu cầu cụ thể loại phiên dịch 

gì sẽ được thực hiện ở đây. 

9.2.2.20  Translator Assistance Indicator - Chỉ số hỗ trợ phiên dịch:  

Để đạt được sự chấp thuận đã công bố, bệnh nhân phải hiểu rõ những gì mà 

họ đang chấp thuận với. Đối với những đối tượng không có khả năng hiểu được 

ngôn ngữ thường dùng của tổ chức, hoặc người không có khả năng nghe/đọc/nói, 

các dịch vụ phiên dịch có thể được yêu cầu. 
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9.3 PHẦN QUẢN LÝ TÀI LIỆU  

Phần này định nghĩa một bộ các giao dịch Quản lý tài liệu y khoa (MDM). 

Nó hỗ trợ việc truyền tải các tài liệu/thông tin mới hoặc cập nhật về tình trạng của 

chúng. Các bản tin và sự kiện kích hoạt có thể được chia thành hai nhóm chính. 

Một nhóm chỉ mô tả về tình trạng của tài liệu, nhóm còn lại mô tả tình trạng và nội 

dung chứa trong tài liệu. 

Phần quản lý tài liệu liên quan chủ yếu với việc quản lý các tài liệu và các 

thông tin nhập được tạo ra từ một quá trình sao chép hoặc ghi lại. Tài liệu có thể 

được trình bày dưới dạng một tài liệu CDA. Tham khảo phần 3 ANSI / HL7 CDA 

R2.0-2005 về phương pháp chính xác để truyền các tài liệu CDA trong bản tin 

MDM. Những tài liệu này được tạo ra trong hai bối cảnh khác nhau, một bối cảnh 

liên quan đến việc chỉ định và mô tả các thủ tục hoặc các hoạt động liên quan đến 

chỉ định, và một bối cảnh khác xảy ra hoàn toàn độc lập với tiến trình chỉ định. 

Trong phiên bản này, chúng tôi đã bổ sung thêm các phân đoạn ORC, OBR và 

NTE kết hợp để cung cấp bối cảnh chỉ định đầy đủ trong tình huống thích hợp đối 

với các bản tin quản lý tài liệu. Phạm vi của phần này cũng bao gồm bất kỳ tài liệu 

có chứa dữ liệu thu được từ các chỉ định hoặc kết quả nhưng mà phải được xử lý 

theo dạng dữ liệu hiển thị tổng hợp liên quan đến những mặt hạn chế của hệ thống. 

Đây là một chiến lược chuyển tiếp nhằm hỗ trợ việc tích hợp dữ liệu trong tình 

huống chăm sóc liên tục. 

Nội dung của tài liệu có thể được trình bày với một hoặc nhiều phân đoạn 

quan sát (OBX). Trường hợp các nhóm hoặc sự phân chia tồn tại một cách tự 

nhiên cùng với đoạn văn bản, thì mỗi khối này nên được trình bày trong một bản 

ghi phân đoạn OBX riêng biệt. Trong trường hợp các hệ thống có khả năng 

phân giải đoạn văn bản thành những khái niệm y khoa riêng biệt, thì cấp độ 

nhỏ nhất của nội dung nên được trình diễn, trường hợp lý tưởng nhất mỗi 

khái niệm y khoa được trình bày trong phân đoạn OBX riêng của nó. Nhiều 

trong số những khái niệm này có thể được trình bày dưới dạng thực thể mã hóa. 

9.4 THÔNG TIN CHẤP THUẬN 

Ví dụ 1:  

Một bệnh nhân quyết định tham gia vào một chương trình lịch sử dùng 

thuốc điện tử tự nguyện. Bệnh nhân ghi lại quyết định này bằng việc viết (Chế độ 

chấp thuận) vào một biểu mẫu chấp thuận được thiết kế sẵn (ID và Phiên bản biểu 
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mẫu chấp thuận) sau khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân 

giải thích về những lợi ích và bất lợi liên quan đến sự tham gia của họ (Ngày/Thời 

gian thương thảo chấp thuận). Trong quá trình cung cấp sự chấp thuận, bệnh nhân 

cũng có thể quyết định về cấp độ mà họ sẽ tham gia vào chương trình (Loại chấp 

thuận). Quyết định chấp thuận (Tình trạng chấp thuận) được ghi lại dưới tên của 

bệnh nhân (sử dụng phân đoạn ROL) và mã số của biểu mẫu bằng giấy mà đã 

được bệnh nhân ký được ghi lại trong chức năng thu thập sự chấp thuận điện tử 

(Số chấp thuận – mã số về sự chấp thuận). Sự chấp thuận của bệnh nhân có hiệu 

lực từ ngày quyết định (Ngày/Thời gian chấp thuận có hiệu lực), nhưng sự chấp 

thuận này có thể được chấm dứt tại thời điểm mà bệnh nhân đã lựa chọn trong 

tương lai (Ngày/Thời gian kết thúc sự chấp thuận). Một vài tháng sau bệnh nhân 

vội vã đi đến cấp cứu tại một cơ sở chăm sóc y tế với biểu hiện phản ứng thuốc. 

Trong khi kiểm tra lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe phát hiện lịch sử dùng thuốc của bệnh nhân có kiểm soát việc truy 

cập. Bệnh nhân không thể cung cấp quyền truy cập vào thông tin đã đưa ra trong 

tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không tốt, vì vậy nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe phá vỡ tiến trình chấp thuận (lý do truy cập không có sự chấp thuận) 

trong tình huống điều trị cho bệnh nhân ngay lập tức. 

Ví dụ 2: 

Một bệnh nhân đang tìm phương thức phá thai. Bởi vì cô ấy nhỏ hơn 18 

tuổi, Bác sỹ phải đánh giá năng lực cung cấp sự chấp thuận. Bệnh nhân nghĩ rằng 

có đủ năng lực (Chỉ số năng lực của bệnh nhân). Luật pháp tại địa phương đòi 

hỏi rằng bệnh nhân phải được tư vấn ít nhất là 24 giờ trước khi tiếp nhận thủ thuật. 

Bệnh nhân được tư vấn, và thời gian được ghi lại (Ngày/thời gian thương thảo 

sự chấp thuận). Cô ấy cũng được nhận biểu mẫu để mang về nhà đọc (Chỉ số 

nguyên liệu thông tin được cung cấp). Cô ta trở lại vào ngày sau đó và ký vào 

mẫu chấp thuận (Ngày/Thời gian Quyết định chấp thuận). 

Ví dụ 3: 

Một bệnh nhân khiếm thính (bị điếc) được chấp nhận cho công việc lao 

động và vận chuyển hàng. Bệnh nhân này yêu cầu giải phẫu lấy thai (đẻ mổ). Một 

phiên dịch được yêu cầu (Chỉ số hỗ trợ phiên dịch) người có khả năng phiên dịch 

ngôn ngữ ký hiệu (Loại phiên dịch). Người phiên dịch giải thích chi tiết ca phẫu 

thuật cho bệnh nhân đang được yêu cầu chấp thuận (Văn bản chấp thuận), các 

nguy cơ phổ biến liên quan đến quá trình phẫu thuật, cũng như không thực hiện 
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phẫu thuật (Văn bản cơ sở) và những lợi ích liên quan đến ngoài màng cứng (văn 

bản cơ sở về đối tượng cụ thể). Bệnh nhân chấp thuận với thủ tục, tùy thuộc vào 

điều kiện mà cô ấy không đưa ra bất kỳ sản phẩm máu nào vì lý do tôn giáo (Các 

hạn chế áp đặt của đối tượng). 

Ví dụ 4: 

Một nhân viên ký giấy chấp thuận ủy quyền (Tình trạng chấp thuận) cho 

bệnh viện để đòi hỏi các hồ sơ lái xe của nhân viên từ Bộ Quản lý xe có động cơ 

địa phương (Loại chấp thuận). 

Ví dụ 5: 

Bệnh nhân ký giấy chấp thuận để thông tin chẩn đoán và thanh toán được 

gửi sang bên bảo hiểm của bệnh nhân. Sự chấp thuận cho biết rằng thông tin có 

thể chỉ được đưa ra cho những tổ chức đã được quy định trong hướng dẫn của 

HIPPA (Hạn chế loại chấp thuận tin cậy). 

9.5 CÁC GIẢ ĐỊNH 

Trong phần này chúng tôi tạo ra một bản tin đơn lẻ mà nội dung của nó thay 

đổi tùy theo sự kiện kích hoạt. Các giả định sau đây được thực hiện khi bản tin 

Quản lý tài liệu y khoa (MDM) được sử dụng: 

 Hệ thống ứng dụng chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả các yêu cầu ràng buộc 

về luật pháp (địa phương, bang, và cấp độ nhà nước) trong các khu vực 

trong tài liệu như chứng thực tài liệu, độ bí mật của tài liệu, và việc duy trì 

tài liệu. 

 Tất cả tài liệu là duy nhất, mã số tài liệu và tên tập tin không được sử dụng 

lại. 

 Các tài liệu có thể kết hợp với một hoặc nhiều chỉ định. 

9.6 ĐỊNH NGHĨA BẢN TIN VÀ CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT 

Mỗi sự kiện kích hoạt được liệt kê dưới đây, cùng với mẫu ứng dụng của 

bản tin trao đổi. Ghi chú thường mô tả thứ tự, tùy chọn, và việc lặp lại phân đoạn 

đã được mô tả trong Chương 2, “Định dạng để định nghĩa các bản tin lý thuyết.” 

Có hai nhóm sự kiện, một nhóm chỉ chứa thông tin khai báo, và một nhóm chứa cả 

hai thông tin khai báo và nội dung (đoạn văn bản chứa trong phân đoạn OBX). 

Lưu ý rằng sự kiện được đóng gói trong trường dữ liệu MSH-9 và phân đoạn sự 
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kiện không được chấp nhận cho tất cả trường hợp bản tin MDM giống như trong 

phiên bản 2.5. Khi trường dữ liệu MSH-9 có giá trị, giá trị của trường dữ liệu 

EVN-1 phải có cùng giá trị với trường dữ liệu MSH-9. 

Các sự kiện kích hoạt kết hợp với các tài liệu và mục nhập sẽ được sao 

chép. Các loại và sự xuất hiện của các tài liệu sao chép có thể thay đổi trong một 

tổ chức chăm sóc sức khỏe và giữa các tổ chức khác nhau. Tuy nhiên, mục tiêu 

chính của tiến trình sao chép là để tài liệu hóa việc chăm sóc bệnh nhân hoặc các 

kết quả chẩn đoán một cách rõ ràng; những tài liệu này sẽ trở thành một phần của 

hồ sơ bệnh án về mặt pháp lý. Mục tiêu khái niệm của việc thông báo tài liệu là để 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật hệ thống nhận với thông tin từ hệ thống 

nguồn (hệ thống gửi), thông thường các hệ thống âm thanh hoặc sao chép, để cho 

biết rằng một tài liệu điện tử đã được tạo ra hoặc thay thế. Bản tin thông báo tài 

liệu có thể chứa toàn bộ một tài liệu (ví dụ, tài liệu sao chép) hoặc có thể truyền đi 

đơn độc. Trong tình huống khác, thông báo tài liệu được truyền đi theo hình thức 

cập nhật không mong muốn (bản tin tự động gửi) hoặc trả lời cho một truy vấn 

bản ghi có định hướng. Một bản tin thông báo tài liệu có thể được tạo ra theo 

nhiều trường hợp chẳng hạn như: 1) ghi âm đã hoàn thành; 2) một tài liệu đã được 

sao chép; hoặc 3) tình trạng của một tài liệu đã bị thay đổi, nghĩa là, khi một tài 

liệu đã được chứng thực. 

Ngoài ra, các chỉ định được trình bày bởi các phân đoạn ORC/OBR phải 

đáp ứng hoàn toàn và duy nhất bởi nội dung của phân đoạn TXA/OBX. “Đáp ứng 

hoàn toàn” có nghĩa là không có chỉ định nào khác liên quan đến nội dung trong 

phân đoạn TXA/OBX khác với những gì đã được quy định bởi phân đoạn 

ORC/OBR. “Đáp ứng duy nhất” có nghĩa là các hoạt động được mô tả bởi các 

phân đoạn ORC/OBR phải giống các hoạt động trong nội dung của phân đoạn 

TXA/OBX. Vì vậy, tình huống TXA/OBX phải thỏa mãn tất cả trường hợp của 

ORC/OBR như đã được chỉ rõ bởi trường dữ liệu ORC-7-Số lượng/Thời gian, 

OBR-27-Số lượng/Thời gian hoặc phân đoạn TQ1/TQ2. 

 Mã số nơi ra chỉ định có thể tồn tại trong phân đoạn ORC, OBR, và TXA. 

Nếu giá trị xuất hiện trong phân đoạn ORC, OBR, và TXA, nó nên có giá 

trị rỗng. Nếu TXA có giá trị, nó nên bị bỏ qua. 

 Mã số thực hiện chỉ định có thể tồn tại trong phân đoạn ORC, OBR, và 

TXA. Nếu giá trị xuất hiện trong phân đoạn ORC hoặc OBR và TXA, nó 

nên có giá trị rỗng. Nếu TXA có giá trị, nó nên bị bỏ qua. 
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 Nói chung, trường dữ liệu OBR-32-Diễn giải chính và trường dữ liệu TXA-

22.1-Người chứng thực được xem là giống nhau ở mức khái niệm. Thông 

thường chỉ trường dữ liệu TXA-22.1 nên có giá trị. Nếu cả hai đều có giá trị, 

giá trị của trường dữ liệu TXA-22.1 sẽ được ưu tiên. 

Trường dữ liệu OBR-35-Người sao chép và trường dữ liệu TXA-11-Người 

sao chép được xem là giống nhau ở mức khái niệm. Thông thường chỉ trường dữ 

liệu TXA-11 nên có giá trị. Nếu cả hai đều có giá trị, giá trị của trường dữ liệu 

TXA-11 sẽ được ưu tiên. 

9.6.1 MDM/ACK – Thông báo tài liệu gốc (Sự kiện T01) 

Sự kiện này là một thông báo về việc tạo ra một tài liệu mà không có nội 

dung kèm theo. Có nhiều phương thức tiếp cận mà hệ thống nhận biết được các tài 

liệu: 

Kịch bản A: Một tài liệu được chỉ định và hệ thống theo dõi hồ sơ được 

thông báo rằng tài liệu đã được chỉ định và đang chờ để sao chép.  

Kịch bản B: Tài liệu chỉ định đã được sao chép và hệ thống theo dõi hồ sơ 

được thông báo rằng tài liệu đang sẵn sàng và yêu cầu chứng thực.  

Kịch bản C: Một nhà cung cấp chỉ định một loạt ảnh X-Quang. Người 

chụp X-quang ghi lại tất cả ba chỉ định vào trong một tài liệu đơn lẻ. Nhiều 

mã số nơi chỉ định được sử dụng để xác định mỗi chỉ định trong số các chỉ 

định này. 

MDM^T01^MDM_T01: Thông báo tài liệu gốc  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     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   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T01^ACK: Phản hồi báo nhận chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.2 MDM/ACK – Thông báo và nội dung tài liệu gốc (sự kiện T02)  

Bản tin này là một thông báo về việc tạo ra một tài liệu với nội dung kèm 

theo. 

Kịch bản A: Tài liệu chỉ định đã được sao chép và hệ thống theo dõi hồ sơ 

được thông báo rằng tài liệu đang sẵn sàng và yêu cầu chứng thực. Nội 

dung của tài liệu được truyền đi cùng với thông báo. 

Kịch bản B: Nhà cung cấp chỉ định một chùm ảnh X-Quang. Người chụp 

X-Quang ghi lại tất cả ba chỉ định trong một tài liệu đơn lẻ. Nhiều mã số 

nơi chỉ định được sử dụng để xác định mỗi chỉ định trong một bản tin tài 

liệu đơn lẻ. Thông báo và nội dung tài liệu được truyền đi. 

MDM^T02^MDM_T02: Thông báo và nội dung tài liệu gốc  

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 B, v2.5 3 



Chương 9: Hồ sơ y khoa / Quản lý thông tin 

Trang 18 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2,  2014. Bản cuối. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

{    

   OBX Quan sát/Kết quả (một hoặc nhiều yêu cầu)  7 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về quan sát (OBX)  2 

}    

 

ACK^T02^ACK: Phản hồi báo nhận chung  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

 

9.6.3 MDM/ACK – Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu (Sự kiện T03)  

Bản tin này là một thông báo về việc thay đổi tình trạng của tài liệu mà 

không có nội dung kèm theo. 
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Kịch bản: Tài liệu đã được chứng thực. Thông báo được gửi đến hệ thống 

theo dõi hồ sơ và được sử dụng để cập nhật tình trạng tài liệu từ trước 

chứng thực đến chứng thực hoặc chứng thực mang tính pháp lý. 

Một sự thay đổi bất kỳ nào trong các tình trạng độc lập sau đây đều là 

nguyên nhân dẫn đến việc một bản tin được gửi đi: 

 Tình trạng hoàn thành  

 Tình trạng bí mật (độ mật của tài liệu) 

 Tình trạng sẵn sàng (Tình trạng sẵn sàng của “việc hủy bỏ” được hỗ 

trợ trong sự kiện T11 (thông báo hủy bỏ tài liệu) hoặc sự kiện T03) 

 Tình trạng lưu trữ 

MDM^T03^MDM_T01: Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T03^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 
 

 

9.6.4 MDM/ACK – Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu và Nội dung (Sự 

kiện T04) 

Bản tin này là một thông báo về việc thay đổi tình trạng của tài liệu với nội 

dung kèm theo. 

Kịch bản: Tài liệu đã được chứng thực. Thông báo được gửi đến hệ thống 

theo dõi hồ sơ và được sử dụng để cập nhật tình trạng tài liệu từ trước 

chứng thực đến chứng thực hoặc chứng thực mang tính pháp lý. Nội dung 

tài liệu cũng được gửi kèm theo. 

MDM^T04^MDM_T02: Thông báo thay đổi tình trạng tài liệu & Nội dung  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

{    

   OBX Quan sát/Kết quả (một hoặc nhiều yêu cầu)  7 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về quan sát (OBX)  2 

}    

 

ACK^T04^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.5 MDM/ACK – Thông báo phụ lục tài liệu (sự kiện T05) 

Bản tin này là một thông báo về việc bổ sung tài liệu mà không có nội dung 

kèm theo. 

Kịch bản:  Tác giả ghi thêm thông tin bổ sung dưới dạng một phụ lục cho 

tài liệu đã sao chép trước đó. Một tài liệu mới được sao chép. Phụ lục này 

có ID tài liệu duy nhất của riêng nó, ID này được liên kết đến tài liệu gốc  

thông qua ID cha. Thông báo tài liệu phụ lục được truyền đi. Việc này tạo 

ra một tài liệu tổng hợp. 
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MDM^T05^MDM_T01: Thông báo phụ lục tài liệu 

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T05^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 
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9.6.6 MDM/ACK – Thông báo phụ lục tài liệu và Nội dung (Sự kiện T06) 

Bản tin này là một thông báo về một phụ lục cho tài liệu với nội dung kèm 

theo. 

Kịch bản: Tác giả ghi thêm thông tin bổ sung dưới dạng một phụ lục cho 

tài liệu đã sao chép trước đó. Một tài liệu mới được sao chép. Phụ lục này 

có ID tài liệu duy nhất của riêng nó, ID này được liên kết đến tài liệu gốc 

thông qua ID cha. Thông báo tài liệu phụ lục được truyền đi, cùng với nội 

dung tài liệu. Việc này tạo ra một tài liệu tổng hợp 

MDM^T06^MDM_T02: Thông báo phụ lục tài liệu & Nội dung 

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

{    

   OBX Quan sát/Kết quả (một hoặc nhiều yêu cầu)  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về quan sát (OBX)  2 

}    

 

ACK^T06^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.7 MDM/ACK – Thông báo chỉnh sửa tài liệu (Sự kiện T07) 

Lưu ý: Việc sử dụng sự kiện kích hoạt này cho toàn bộ các tài liệu có tình trạng là 

“chưa sẵn sàng”, nghĩa là tài liệu chưa được thiết lập tình trạng sẵn sàng phục vụ 

chăm sóc bệnh nhân. 

Bản tin này là một thông báo về việc chỉnh sửa tài liệu mà không có nội 

dung kèm theo. 

Kịch bản: Các lỗi cần được chỉnh sửa chính xác được phát hiện trong tài 

liệu. Tài liệu gốc được chỉnh sửa, và một thông báo chỉnh sửa được gửi đi. 

MDM^T07^MDM_T01: Thông báo chỉnh sửa tài liệu 

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T07^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.8 MDM/ACK – Thông báo Chỉnh sửa tài liệu và Nội dung (Sự kiện 

T08) 

Lưu ý: Việc sử dụng sự kiện kích hoạt này cho toàn bộ các tài liệu có tình trạng là 

“chưa sẵn sàng”, nghĩa là tài liệu chưa được thiết lập tình trạng sẵn sàng phục vụ 

chăm sóc bệnh nhân. 

Bản tin này là một thông báo về việc chỉnh sửa tài liệu với nội dung kèm 

theo.  

Kịch bản: Các lỗi cần được chỉnh sửa chính xác được phát hiện trong tài 

liệu. Tài liệu gốc được chỉnh sửa, một thông báo chỉnh sửa và nội dung tài 

liệu được gửi đi. 
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MDM^T08^MDM_T02: Thông báo chỉnh sửa tài liệu & Nội dung 

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

{    

   OBX Quan sát/Kết quả (một hoặc nhiều yêu cầu)  7 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về quan sát (OBX)  2 

}    

 

ACK^T08^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.9 MDM/ACK – Thông báo thay thế tài liệu (Sự kiện T09) 

Lưu ý: sự kiện kích hoạt này được sử dụng khi tài liệu gốc có tình trạng “sẵn 

sàng” 

Bản tin này là một thông báo về việc thay thế tài liệu mà không có nội dung 

kèm theo. 

Kịch bản: Các lỗi được phát hiện trong tài liệu được chỉnh sửa chính xác. 

Tài liệu gốc được thay thế bằng tài liệu đã được chỉnh sửa. Tài liệu thay thế 

có ID tài liệu duy nhất được liên kết đến tài liệu gốc thông qua ID cha. Tình 

trạng sẵn sàng của tài liệu gốc bị thay đổi thành “lỗi thời” nhưng tài liệu 

gốc nên được duy trì trên cho việc tham chiếu lịch sử. Thông báo thay thế 

tài liệu được gửi đi. 

MDM^T09^MDM_T01: Thông báo thay thế tài liệu  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T09^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.10 MDM/ACK – Thông báo thay thế tài liệu và Nội dung (Sự kiện T10) 

Kịch bản: Các lỗi được phát hiện trong tài liệu được chỉnh sửa chính xác. 

Tài liệu gốc được thay thế bằng tài liệu đã được chỉnh sửa. Tài liệu thay thế 

có ID tài liệu duy nhất được liên kết đến tài liệu gốc thông qua ID cha. Tình 

trạng sẵn sàng của tài liệu gốc bị thay đổi thành “lỗi thời” nhưng tài liệu 

gốc nên được duy trì cho việc tham chiếu lịch sử. Thông báo thay thế tài 

liệu và nội dung tài liệu được gửi đi. 

MDM^T10^MDM_T02: Thông báo thay thế tài liệu và Nội dung  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

{    

   OBX Quan sát/Kết quả (một hoặc nhiều yêu cầu)  7 

   [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về quan sát (OBX)  2 

}    

 

ACK^T10^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.6.11 MDM/ACK – Thông báo hủy bỏ tài liệu (Sự kiện T11) 

Bản tin này là một thông báo về việc hủy bỏ một tài liệu. Sự kiện kích hoạt 

này chỉ nên được sử dụng cho tài liệu gốc với tình trạng là “chưa sẵn sàng”. Khi 

một tài liệu đã được thiết lập tình trạng sẵn sàng phục vụ chăm sóc bệnh nhân, tiến 

trình nên là tiến trình thay thế tài liệu gốc, và tình trạng của tài liệu gốc là lỗi thời. 

Tài liệu thay thế mô tả lý do thông tin không chính xác (lỗi) xuất hiện. 
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Kịch bản: Khi tác giả ghi chép tài liệu, định danh bệnh nhân không chính 

xác được đưa vào, và tài liệu đã được sao chép và được gửi đến hồ sơ của 

bệnh nhân sai. Khi lỗi được phát hiện, một thông báo hủy bỏ được gửi đi để 

loại bỏ tài liệu không đúng trong hồ sơ của bệnh nhân. Trong trường hợp 

này, một lý do nên được cung cấp trong bản tin hủy bỏ. Để bảo vệ tính 

riêng tư của bệnh nhân, thông tin định danh của bệnh nhân đúng không nên 

tồn tại trong tài liệu lỗi mà được duy trì trong hồ sơ bệnh nhân sai để tham 

chiếu lịch sử. Một thông báo tài liệu mới và nội dung sẽ được tạo ra bằng 

việc sử dụng sự kiện T02 (Thông báo tài liệu gốc và Nội dung) và gửi đi 

liên quan với hồ sơ bệnh nhân đúng. 

MDM^T11^MDM_T01: Thông báo hủy bỏ tài liệu  

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 B, v2.5 3 

PID Định danh bệnh nhân  3 

PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

[{ --- bắt đầu COMMON_ORDER   

   ORC  Phân đoạn chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu TIMING  4 

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc TIMING   

   OBR  Phân đoạn yêu cầu quan sát  4 

     [{ NTE }] Ghi chú và ý kiến về yêu cầu quan sát (OBR)  2 

}] --- kết thúc COMMON_ORDER   

TXA Thông báo tài liệu  9 

[{CON}] Phân đoạn chấp thuận  9 

 

ACK^T11^ACK: Xác nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSA Xác nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Thông tin lỗi  2 

9.7 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

9.7.1 CON – Phân đoạn chấp thuận 

Phân đoạn này xác định thông tin chấp thuận của bệnh nhân liên quan đến 

một bản tin cụ thể. Nó có thể được sử dụng như là một phần của các bản tin tồn tại 

để truyền tải thông tin về sự chấp thuận của bệnh nhân về các thủ tục, nhập viện, 

thông tin công bố/chia sẻ hoặc các sự kiện khác đã được đề cập bằng bản tin. Nó 

cũng có thể được sử dụng trong bản tin nhằm mục tiêu ghi lại hoặc yêu cầu sự 

chấp thuận và sự chấp thuận liên quan đến nhân viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ. 

Phân đoạn sẽ được sử dụng trong việc kết nối với các phân đoạn khác nhau 

để xác định sự chấp thuận của bác sỹ (PRA/STF) hoặc bệnh nhân (PID), các cá 

nhân khác nhau liên quan đến sự chấp thuận với vai trò (ROL) người làm chứng, 

người chấp thuận (không phải là bệnh nhân), người phiên dịch, người cung cấp tư 

vấn, vv, và các thủ tục (PR1) đang được đề xuất. 

Bảng thuộc tính HL7 – CON – Phân đoạn chấp thuận  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   01776 Thiết lập ID - CON 

2   CWE O  0496 01777 Loại chấp thuận 

3   ST O   01778 ID và phiên bản mẫu chấp thuận 

4   EI O   01779 Mã số mẫu chấp thuận 

5   FT O Y  01780 Đoạn văn bản chấp thuận 

6   FT O Y  01781 Đoạn văn bản chấp thuận đối tượng cụ thể 

7   FT O Y  01782 Thông tin cơ sở chấp thuận 

8   FT O Y  01783 
Thông tin cơ sở chấp thuận đối tượng cụ 

thể 

9   FT O Y  01784 Người chấp thuận áp dụng hạn chế 

10   CNE O  0497 01785 Chế độ chấp thuận 

11   CNE R  0498 01786 Tình trạng chấp thuận 

12   DTM O   01787 Ngày/Thời gian thương thảo chấp thuận 

13   DTM O   01788 Ngày/Thời gian quyết định chấp thuận 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70496
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

14   DTM O   01789 Ngày/Thời gian chấp thuận có hiệu lực 

15   DTM O   01790 Ngày/Thời gian chấp thuận hết hiệu lực 

16 1..1  ID O  0136 01791 Chỉ số năng lực đối tượng 

17 1..1  ID O  0136 01792 Chỉ số hỗ trợ người phiên dịch 

18   CWE O  0296 01793 Ngôn ngữ được dịch sang 

19 1..1  ID O  0136 01794 Chỉ số tài liệu thông tin cung cấp 

20   CWE O  0499 01795 Lý do bỏ qua chấp thuận 

21 1..1  ID O  0500 01796 Cấp độ công bố chấp thuận 

22   CWE O  0501 01797 Lý do không công bố chấp thuận 

23   CWE O  0502 01798 
Lý do người chấp thuận không phải là đối 

tượng 

24   XPN R Y  01909 ID người chấp thuận 

25   CWE R Y 0548 01898 Quan hệ với đối tượng  

9.7.1.0 CON – Các định nghĩa trường dữ liệu 

9.7.1.1 CON-1   Thiết lập ID -CON   (SI)   01776 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã số xác định phân đoạn này trong 

bản tin. Đối với lần xuất hiện đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là 1; lần xuất 

hiện thứ hai, số thứ tự là 3; vv. 

9.7.1.2 CON-2   Loại chấp thuận   (CWE)   01777 

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 đối tượng đang chấp thuận với, nghĩa 

là, loại dịch vụ, giải phẫu, truy cập/công bố thông tin hoặc sự kiện khác. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0496-Loại chấp thuận với các giá trị gợi ý. 
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9.7.1.3 CON-3   ID và phiên bản mẫu chấp thuận   (ST)   01778 

Định nghĩa: xác định phiên bản cụ thể của mẫu chấp thuận được sử dụng để 

ghi lại sự chấp thuận. Một phiên bản của mẫu chấp thuận bao gồm các đoạn văn, 

cụm từ cụ thể phục vụ việc ghi lại sự chấp thuận. 

9.7.1.4 CON-4   Mã số mẫu chấp thuận   (EI)   01779 

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

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

Định nghĩa: xác định duy nhất bản ghi sự chấp thuận. Đây có thể là mã số 

gán cho bản ghi sự chấp thuận điện tử, hoặc có thể là mã số đã được in trên biểu 

mẫu. 

9.7.1.5 CON-5   Đoạn văn bản chấp thuận   (FT)   01780 

Định nghĩa: mô tả các sự kiện/công bố thủ tục/thông tin cụ thể mà đối 

tượng đang chấp thuận với. 

9.7.1.6 CON-6  Đoạn văn bản chấp thuận đối tượng cụ thể   (FT)   01781 

Định nghĩa: Mô tả bất kỳ sự bổ sung hoặc thay đổi về các sự kiện/công bố 

thủ tục/thông tin tiêu chuẩn có thể được áp dụng cho đối tượng chấp thuận. 

9.7.1.7 CON-7 Thông tin cơ bản về chấp thuận   (FT)   01782 

Định nghĩa: mô tả bất kỳ thông tin bổ sung liên quan đến sự kiện/công bố 

thủ tục/thông tin mà đối tượng cần được hiểu rõ để chấp thuận. Trường dữ liệu này 

có thể bao gồm lý do đối với dịch vụ, lợi ích mang lại, nguy cơ có thể, vv. 

9.7.1.8 CON-8   Thông tin cơ bản về chấp thuận áp dụng cho đối tượng cụ thể   

(FT)   01783 

Định nghĩa: mô tả bất kỳ sự bổ sung hoặc thay đổi về thông tin bổ sung tiêu 

chuẩn mà bệnh nhân cần hiểu rõ để chấp thuận. Trường dữ liệu này có thể bao 

gồm một đoạn văn mô tả về lợi ích mang lại và nguy cơ tiềm ẩn được xác định cho 

đối tượng chấp thuận. Cũng có thể bao gồm ký hiệu cho biết không có lợi 

ích/nguy cơ được xác định cho đối tượng cụ thể.  

9.7.1.9 CON-9   Người chấp thuận áp dụng các hạn chế   (FT)   01784 

Định nghĩa: Mô tả bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn được áp dụng vào sự chấp 

thuận bởi đối tượng 
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9.7.1.10  CON-10   Chế độ chấp thuận   (CNE)   01785 

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: Phương pháp mà trong đó một đối tượng cung cấp sự chấp 

thuận. Tham khảo Bảng HL7 0497 – Chế độ chấp thuận với các giá trị gợi ý. 

9.7.1.11  CON-11  Tình trạng chấp thuận   (CNE)   01786 

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: Cho biết rõ sự chấp thuận đang được yêu cầu hoặc chấp nhận. 

Tham khảo Bảng HL7 0498 – Tình trạng chấp thuận với các giá trị gợi ý. 

9.7.1.12  CON-12   Ngày/Thời gian thương thảo sự chấp thuận   (DTM)   01787 

Định nghĩa: Xác định thời gian khi mà sự chấp thuận được thảo luận với 

đối tượng. Trường dữ liệu này chỉ nên có giá trị trong trường hợp giá trị của nó 

khác với thời gian ra quyết định chấp thuận. 

9.7.1.13  CON-13  Ngày/Thời gian quyết định chấp thuận   (DTM)   01788 

Định nghĩa: Xác định thời gian khi ra quyết định chấp nhận/từ chối sự chấp 

thuận. Trong trường hợp mẫu chấp thuận được viết tay, đây chính là thời gian giấy 

chấp thuận được ký. 
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9.7.1.14  CON-14  Ngày/Thời gian sự chấp thuận có hiệu lực  (DTM)   01789 

Định nghĩa: Thời gian sự chấp thuận có hiệu lực. Trường dữ liệu này chỉ 

cần được xác định trong trường hợp giá trị thời gian khác với Ngày/Thời gian ra 

quyết định chấp thuận. 

9.7.1.15  CON-15   Ngày/Thời gian kết thúc sự chấp thuận   (DTM)   01790 

Định nghĩa: Thời gian sự chấp thuận hết hiệu lực. Nếu trường dữ liệu này 

không được xác định, thì thời gian kết thúc sự chấp thuận được giả định là vô hạn 

(không có thời điểm kết thúc). Đối với những sự chấp thuận liên quan đến việc 

công bố thông tin, ngày/thời gian kết thúc là ngày thông tin công bố phải được 

phát hành hoặc hủy bỏ.  

9.7.1.16  CON-16   Chỉ số năng lực đối tượng   (ID)   01791 

Định nghĩa: xác định đối tượng được cho rằng có năng lực để cung cấp sự 

chấp thuận. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không với các giá trị được đề 

xuất. 

9.7.1.17  CON-17   Chỉ số phiên dịch viên hỗ trợ   (ID)   01792 

Định nghĩa: Xác định việc phiên dịch đã (hoặc sẽ) được yêu cầu để đạt 

được sự chấp thuận từ đối tượng. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ số Có/Không 

9.7.1.18  CON-18   Phiên dịch sang ngôn ngữ   (CWE)   01793 

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: Xác định ngôn ngữ mà tài liệu chấp thuận phải được phiên dịch 

sang. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0296 – Ngôn ngữ chính chưa có giá 

trị gợi ý. Bảng này có thể được công bố với các giá trị tương tự như các giá trị đã 

được định nghĩa trong bảng ISO 639 – Các mã ngôn ngữ. 
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9.7.1.19  CON-19 Chỉ số tài liệu thông tin cung cấp  (ID)   01794 

Định nghĩa: Xác định tài liệu đào tạo bổ sung hoặc tham chiếu đã được 

cung cấp cho đối tượng là một phần của tiến trình chấp thuận. Tham khảo bảng 

HL7 0136 – Chỉ số có/không. 

9.7.1.20  CON-20   Lý do bỏ qua sự chấp thuận   (CWE)   01795 

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: Xác định lý do tại sao sự chấp thuận của đối tượng không được 

quan tâm. Trường dữ liệu này phải được công bố khi trường dữ liệu CON-11-Tình 

trạng chấp thuận có giá trị là “B” – bỏ qua. Tham khảo Bảng người dùng định 

nghĩa 0499-Lý do bỏ qua sự chấp thuận với các giá trị gợi ý. 

9.7.1.21  CON-21 Cấp độ công bố chấp thuận (ID)   01796 

Định nghĩa: Xác định lượng thông tin được công bố cho đối tượng là một 

phần của tiến trình thông báo chấp thuận. Tham khảo bảng HL7 0500 – Cấp độ 

công bố chấp thuận. 

9.7.1.22  CON-22   Lý do không công bố chấp thuận   (CWE)   01797 

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: Xác định đối tượng không được nhận công bố đầy đủ. Tham 

khảo Bảng người dùng định nghĩa 0501 – Lý do không công bố chấp thuận với các 

giá trị gợi ý. 
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9.7.1.23  CON-23   Lý do người chấp thuận không phải là đối tượng  (CWE)   

01798 

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: xác định lý do tại sao sự chấp thuận được chấp thuận bởi một 

người thay vì đối tượng chấp thuận. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0502 

– Lý do người chấp thuận không phải là đối tượng với giá trị gợi ý. 

9.7.1.24  CON-24  ID người chấp thuận  (XPN)   01909 

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

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

<Prefix (e.g., DR) (ST)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Type Code 

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

<WITHDRAWN Constituent> ^ <Name Assembly Order (ID)> ^ <Effective 

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

<Called By (ST)> 

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

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

<Surname from Partner/Spouse (ST)> 

Thành phần dữ liệu con đối với tên tình huống (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

<Name of Coding System (ID)> & <Alternate Identifier (ST)> & <Alternate 

Text (ST)> & <Name of Alternate Coding System (ID)> & <Coding System 

Version ID (ST)> & <Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Original 

Text (ST)> & <Second Alternate Identifier (ST)> & <Second Alternate Text 

(ST)> & <Name of Second Alternate Coding System (ID)> & <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> & <Coding System OID (ST)> & 

<Value Set OID (ST)> & <Value Set Version ID (DTM)> & <Alternate Coding 

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate Value Set 

Version ID (DTM)> & <Second Alternate Coding System OID (ST)> & 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> & <Second Alternate Value Set Version 

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Định danh của cá nhân đang thực hiện sự chấp thuận. 
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9.7.1.25  CON-25   Quan hệ với đối tượng  (CWE)   01898 

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: Định danh mối quan hệ của người chấp thuận với đối tượng. 

Bên nhận được yêu cầu kiểm tra thành phần hệ thống mã hóa của loại dữ liệu 

CWE để diễn giải chính xác ý nghĩa của mã. Theo phiên bản trước của tiêu chuẩn, 

bên gửi truyền bản tin đến bên nhận để đàm pháp các quy tắc nghiệp vụ nhằm đảm 

bảo rằng dữ liệu mong muốn không bị mất. HL7 không gán ý nghĩa thuộc về vị trí 

cho các mã do người dùng định nghĩa. Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 

0548 – Mối quan hệ của bên ký với đối tượng cho các giá trị gợi ý. 

9.7.2 OBX - Cách sử dụng Phân đoạn Quan sát  

Phân đoạn OBX được trình bày chi tiết trong chương 7. Phương thức sử 

dụng phân đoạn OBX để áp dụng vào việc Quản lý thông tin/hồ sơ bệnh án được 

mô tả ở phần này. 

LƯU Ý: Định nghĩa bảng thuộc tính đối với Phân đoạn OBX đã được loại 

bỏ trong phiên bản 2.8. Độc giả nên tham khảo trực tiếp Chương 7. 

Cách sử dụng cụ thể: ID con của Quan sát/Định danh Quan sát đã được sử 

dụng như là các trường dữ liệu không bắt buộc và không được yêu cầu chứa đoạn 

văn bản phi cấu trúc tuân thủ bản chất tự nhiên của tài liệu đã được xác định trong 

trường dữ liệu TXA-2-Loại tài liệu, đây là trường dữ liệu bắt buộc, nhưng được 

phép xuất hiện trong tài liệu có cấu trúc phong phú hơn. Một ví dụ bao gồm các 

trường hợp nơi mà các báo cáo giải phẫu có thể có nhiều phân đoạn OBX riêng 

biệt cho việc kiểm tra tổng thể, kiểm tra kính hiển vi, kiểm tra lâm sàng, và chẩn 

đoán cuối cùng. Trường hợp có thể sử dụng khác chứa việc nhúng vào các quan 

sát không nguyên văn trong các báo cáo nguyên văn 
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9.7.3 TXA - Phân đoạn tiêu đề tài liệu sao chép  

Phân đoạn TXA chứa thông tin xác định một tài liệu được sao chép nhưng 

không bao gồm đoạn văn bản của tài liệu. Bản tin được tạo ra dưới dạng một kết 

quả của việc thay đổi tình trạng tài liệu. Thông tin này cập nhật cho các hệ thống 

chăm sóc sức khỏe khác và cho phép chúng xác định các báo cáo đã sẵn sàng 

trong hệ thống sao chép. Bằng cách duy trì thông tin bản tin TXA trong những hệ 

thống này, thông tin phải sẵn sàng khi tạo ra các bản tin truy vấn cho hệ thống sao 

chép yêu cầu đoạn văn bản tài liệu đầy đủ 

Bảng thuộc tính HL7 – TXA – Tiêu đề tài liệu sao chép  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

1 1..4  SI R   00914 Thiết lập ID - TXA 

2   CWE R  0270 00915 Loại tài liệu 

3   ID C  0191 00916 Trình bày nội dung tài liệu 

4   DTM O   00917 Ngày/Thời gian kích hoạt 

5   XCN C Y  00918 Mã/Tên nhà cung cấp hoạt động chính  

6   DTM O   00919 Ngày/thời gian tạo ra 

7   DTM C   00920 Ngày/thời gian sao chép 

8   DTM O Y  00921 Ngày/thời gian chỉnh sửa 

9   XCN O Y  00922 Mã/Tên người tạo ra 

10   XCN O Y  00923 Phân công người chứng thực tài liệu 

11   XCN C Y  00924 Mã/Tên người sao chép 

12   EI R   00925 Mã số tài liệu duy nhất 

13   EI C   00926 Mã số tài liệu cha 

14   EI O Y  00216 Mã số đặt chỉ định 

15   EI O   00217 Mã số thực hiện chỉ định 

16   ST O   00927 Tên tập tin tài liệu duy nhất 

17 2..2  ID R  0271 00928 Trạng thái hoàn thành tài liệu 

18 1..1  ID O  0272 00929 Trạng thái bí mật của tài liệu 

19 2..2  ID O  0273 00930 Trạng thái sẵn sàng của tài liệu 

20 2..2  ID O  0275 00932 Trạng thái lưu trữ tài liệu 

21   ST O   00933 Lý do thay đổi tài liệu 

22   PPN C Y  00934 Người chứng thực, dấu mốc thời gian (bộ)  

23   XCN O Y  00935 
Phân phối bản sao chép (mã và tên bên 

nhận) 

24   CWE O Y  02378 Ấn định thư mục 

25   ST O Y  03301 Tên tài liệu 

file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70270
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70191
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70271
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70272
file:///E:/Working%20Folders/2015/HL7%20Translation/Tran%20Tung/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70273
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 
Bảng 

Hạng 

mục 
Tên thành phần 

26   DTM O   03302 Ngày/Thời gian đã được chấp thuận  

9.7.3.0 TXA   Các định nghĩa trường dữ liệu 

9.7.3.1 TXA-1   Thiết lập ID - TXA   (SI)   00914 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số xác định duy nhất giao dịch này 

phục vụ mục tiêu của việc thêm mới, thay đổi, hoặc xóa bỏ giao dịch. 

9.7.3.2 TXA-2 Loại tài liệu   (CWE)   00915 

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 loại tài liệu (như đã định nghĩa 

trong hệ thống sao chép). Tham khảo Bảng người dùng định nghĩa 0270 – Loại tài 

liệu với các giá trị gợi ý. Tổ chức có thể thêm vào các giá trị cụ thể. Bên nhận 

được yêu cầu kiểm tra thành phần hệ thống mã hóa của loại dữ liệu CWE để diễn 

giải chính xác ý nghĩa của mã. Theo phiên bản tiêu chuẩn trước, bên gửi truyền 

bản tin đến bên nhận có thể chọn hình thức đàm phán để đảm bảo rằng dữ liệu 

mong muốn không bị mất. HL7 không gán ý nghĩa cụ thể cho các mã do người 

dùng định nghĩa. 

9.7.3.3 TXA-3   Trình diễn nội dung tài liệu   (ID)   00916 

Định nghĩa: đây là trường dữ liệu có điều kiện bắt buộc bất cứ khi nào bản 

tin chứa nội dung như đã trình bày trong một hoặc nhiều phân đoạn OBX. Trường 

dữ liệu này xác định phương pháp mà qua đó tài liệu này được thu thập hoặc có 

nguồn gốc. Tham khảo Bảng HL7 0191 – Loại dữ liệu tham chiếu với các giá trị 

hợp lệ.  
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9.7.3.4 TXA-4   Ngày/thời gian thực hiện hoạt động   (DTM)   00917 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/thời gian được xác định trong tài 

liệu dưới dạng ngày mà một thủ tục hoặc hoạt động đã được thực hiện. Thời gian 

này có thể xác định là thời gian của một cuộc phẫu thuật, thủ thuật không xâm 

nhập cơ thể, tư vấn, thăm dò chức năng, vv. 

9.7.3.5 TXA-5   Mã/Tên gọi của nhà cung cấp hoạt động chính (XCN)   00918 

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 người đã được xác định trong 

tài liệu là người chịu trách nhiệm chính để thực hiện thủ tục hoặc hoạt động. 

Trường dữ liệu này bao gồm mã và tên gọi (nếu có) của người cung cấp dịch vụ. 

Trường dữ liệu này là trường dữ liệu có điều kiện dựa vào sự xuất hiện của giá trị 

trong trường dữ liệu TXA-4-Ngày/thời gian thực hiện hoạt động. 

9.7.3.6 TXA-6   Ngày/Thời gian lập tài liệu   (DTM)   00919 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà tài liệu đã được 

tạo ra (nghĩa là, đã ghi âm, ghi lại, vv) 

9.7.3.7 TXA-7   Ngày/Thời gian sao chép  (DTM)   00920 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian dữ liệu nhập đã 

được sao chép lại thực sự. Trường dữ liệu này là trường dữ liệu có điều kiện dựa 

trên sự xuất hiện của giá trị trong trường dữ liệu TXA-17-Tình trạng hoàn thành 

tài liệu của bất kỳ loại gì ngoại trừ “ghi âm”. 

9.7.3.8 TXA-8   Ngày/thời gian chỉnh sửa   (DTM)   00921 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian tài liệu đã được 

chỉnh sửa. 
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9.7.3.9 TXA-9   Mã/Tên của người tạo tài liệu   (XCN)   00922 

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 xác định người đã tạo ra tài liệu. Người tạo 

ra tài liệu có thể khác với người chịu trách nhiệm chứng thực tài liệu 

9.7.3.10  TXA-10   Phân công người chứng thực tài liệu (XCN)   00923 

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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định người chịu trách nhiệm chứng 

thực tài liệu, người này có thể khác với người tạo ra tài liệu. Nhiều người có thể 

chịu trách nhiệm chứng thực, đặc biệt là trong các cơ sở đào tạo. Trường dữ liệu 

này được phép lặp lại không giới hạn số lần. 

9.7.3.11  TXA-11   Mã/Tên người sao chép   (XCN)   00924 

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 xác định người sao chép tài liệu. Đây là giá 

trị có điều kiện; nó là bắt buộc đối với tất cả các tài liệu được sao chép. 

TXA-11-Điều kiện: nếu trường dữ liệu TXA-11 có giá trị và phân đoạn 

OBR tương ứng xuất hiện trong bản tin, trường dữ liệu OBR-35 phải có giá trị 

rỗng. Nếu OBR-35 có giá trị trong khi trường dữ liệu TXA-11 có giá trị, thì giá trị 

của trường dữ liệu OBR-35 sẽ bị bỏ qua. Tham khảo định nghĩa bản tin chứa phân 

đoạn TXA để biết thêm thông tin hướng dẫn chi tiết về cặp phân đoạn PRC/OBR. 

9.7.3.12  TXA-12  Mã số tài liệu duy nhất   (EI)   00925 

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 một định danh tài liệu duy nhất được 

gán bởi hệ thống gửi. Mã số tài liệu này được sử dụng để hỗ trợ hệ thống nhận 

trong việc cập nhật chính xác tài liệu, giống như để xác định tài liệu trong bản tin 

truy vấn. Khi nhà cung cấp sản phẩm không cung cấp một mã số ID tài liệu duy 

nhất, một vài loại định danh tài liệu nên được đưa vào ở đây, hoặc tên Tập tin tài 

liệu duy nhất nên được sử dụng. Tham khảo Chương 2A, mục 2.A.89, “XTN – số 

điện thoại mở rộng.” Trong trường hợp hệ thống không có phương pháp đặt số tài 

liệu mở rộng, mã số này có thể được xem như là giá trị mã số của tài liệu. 
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9.7.3.13  TXA-13   Mã số tài liệu cha  (EI)   00926 

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 một mã số tài liệu xác định tài liệu 

cha mà tài liệu này thuộc về. Mã số tài liệu cha có thể được sử dụng để hỗ trợ hệ 

thống nhận để cập nhật chính xác tài liệu này trong tương lai. Đây là trường dữ 

liệu có điều kiện luôn luôn bị bắt buộc xuất hiện trong các sự kiện T05 (Thông báo 

phụ lục tài liệu), T06 (Thông báo phụ lục tài liệu và Nội dung), T09 (Thông báo 

tài liệu thay thế), và T10 (Thông báo tài liệu thay thế và Nội dung) 

9.7.3.14  TXA-14  Mã số đặt 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 là mã số chỉ định của ứng dụng ra chỉ định. 

Đây là một trường dữ liệu kết hợp. Thành phần dữ liệu đầu tiên là một 

chuỗi các ký tự xác định một chỉ định riêng biệt (tức là, OBR). Nó được gán bởi 

nơi yêu cầu (ứng dụng chỉ định). Nó xác định một chỉ định duy nhất giữa tất cả 

các yêu cầu từ ứng dụng ra chỉ định cụ thể. Thành phần dữ liệu thứ hai đến thành 

phần thứ tư chứa (đối tượng thực hiện) quyền được giao của ứng dụng chỉ định. 

(Đối tượng thực hiện) quyền được giao là một chuỗi các ký tự sẽ được liên kết duy 

nhất với một ứng dụng. Một tổ chức hoặc các tổ chức liên kết nên thành lập một 

danh sách duy nhất của các ứng dụng có thể đóng vai trò là ứng dụng chỉ định và 

ứng dụng thực hiện và gán các định danh thực thể duy nhất. Các thành phần dữ 

liệu được ngăn cách bằng các ký tự ngăn cách thành phần dữ liệu ‘^’. 

Trường dữ liệu TXA-14-Điều kiện: nếu các phân đoạn ORC và/hoặc OBR 

tương ứng xuất hiện trong bản tin và trường dữ liệu ORC-2 hoặc OBR-2 có giá trị, 

trường dữ liệu này phải có giá trị rỗng hoặc để trống. Nếu trường dữ liệu TXA-14 

có giá trị trong khi trường dữ liệu ORC-2 hoặc OBR-2 có giá trị, thì giá trị của 

trường dữ liệu này bị bỏ qua. Tham khảo các định nghĩa bản tin bao gồm phân 

đoạn TXA để có thêm thông tin hướng dẫn chi tiết về cặp phân đoạn ORC/OBR. 

9.7.3.15  TXA-15   Mã số chỉ định của ứng dụng 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 là mã số chỉ định liên kết với ứng dụng 

thực hiện chỉ định. Trong trường hợp dịch vụ sao chép hoặc tổ chức tương tự tạo 
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ra tài liệu và sử dụng định danh duy nhất nội bộ, mã số đó nên được đưa vào 

trường dữ liệu này. Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi các ký tự định danh 

một phân đoạn chỉ định chi tiết (tức là, phân đoạn OBR). Chuỗi ký tự này phải xác 

định duy nhất chỉ định (giống như đã xác định trong phân đoạn chỉ định chi tiết) 

với các chỉ định khác trong ứng dụng thực hiện chỉ định cụ thể (nghĩa là, dịch vụ 

sao chép). Mã số định danh duy nhất này phải tồn tại theo thời gian. Trường hợp 

mã số này được sử dụng lại theo thời gian, dữ liệu ngày có thể được gắn kèm với 

mã số này để tạo thành mã số duy nhất. 

Thành phần dữ liệu thứ hai đến thành phần dữ liệu thứ tư chứa quyền được 

giao (thực thể thực hiện). Thực thể thực hiện quyền được giao là một chuỗi ký tự 

định nghĩa duy nhất ứng dụng với những ứng dụng khác trên mạng. Thành phần 

dữ liệu thứ hai đến thành phần dữ liệu thứ tư của mã số ứng dụng thực hiện chỉ 

định luôn luôn định danh ứng dụng thực hiện chỉ định thật sự. 

Trường dữ liệu TXA-15-Điều kiện: Nếu các phân đoạn ORC và/hoặc OBR 

tương ứng xuất hiện trong bản tin và trường dữ liệu ORC-3 hoặc OBR-3 có giá trị, 

trường dữ liệu này phải có giá trị rỗng (hoặc trống). Nếu trường dữ liệu TXA-14 

có giá trị trong khi trường dữ liệu ORC-3 hoặc OBR-3 có giá trị, nó sẽ bị bỏ qua. 

Tham khảo các định nghĩa bản tin bao gồm phân đoạn TXA để có thêm thông tin 

hướng dẫn chi tiết về cặp phân đoạn ORC/OBR. 

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo các định nghĩa đã 

được cung cấp trong Chương 4, “Các chỉ định” 

9.7.3.16  TXA-16  Tên tập tin tài liệu duy nhất   (ST)   00927 

Định nghĩa: Trường dữ liệu chứa tên duy nhất được đặt tên cho tài liệu bởi 

hệ thống gửi. Tên tập tin được sử dụng để hỗ trợ hệ thống nhận có thể cập nhật 

chính xác tài liệu trong tương lai. 

9.7.3.17  TXA-17  Tình trạng hoàn thành của tài liệu  (ID)   00928 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định tình trạng hoàn thành hiện tại của 

tài liệu. Đây là trường dữ liệu bắt buộc, bảng điều khiển trường dữ liệu. Tham 

khảo Bảng HL7 0271 – Tình trạng hoàn thành của tài liệu với giá trị hợp lệ. 
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Hình 9-1. Bảng chuyển đổi tình trạng thái tình trạng hoàn thành tài liệu  

Chuyển đổi (Hoạt động) Tình trạng cũ Tình trạng mới 

T01 Thông báo bản gốc 

T02 Thông báo bản gốc và Nội 

dung 

NA 

Ghi âm 

Đang thực hiện 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

T03 Thông báo thay đổi tình trạng 

T04 Thông báo thay đổi tình trạng 

và Nội dung 

Đã ghi âm 

 

Đang thực hiện 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 
Đang thực hiện 

 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Trước chứng thực 
Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Đã chứng thực Đã chứng thực pháp lý 

 
Đã chứng thực 

pháp lý 
NA 

 
Đã ghi thành tài 

liệu 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

T05 Thông báo phụ lục 

T06 Thông báo phụ lục và Nội 

dung 

NA 

Ghi âm 

Đang thực hiện 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

T07 Thông báo chỉnh sửa Đã ghi âm Đang thực hiện 
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Chuyển đổi (Hoạt động) Tình trạng cũ Tình trạng mới 

T08 Thông báo chỉnh sửa và Nội 

dung 

 Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 
Đang thực hiện 

 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Trước chứng thực 
Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

 Đã chứng thực Đã chứng thực pháp lý 

 
Đã chứng thực 

pháp lý 
NA 

 
Đã ghi thành tài 

liệu 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

T09 Thông báo thay thế 

T10 Thông báo thay thế và Nội 

dung 

NA 

Ghi âm 

Đang thực hiện 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

Đã chứng thực 

Đã chứng thực pháp lý 

T11 Thông báo hủy bỏ 

Ghi âm 

Đang thực hiện 

Chưa hoàn thành 

Trước chứng thực 

và tình trạng sẵn 

sàng là "chưa sẵn 

sàng" 

Đã hủy bỏ 
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9.7.3.18  TXA-18   Tình trạng mật của tài liệu   (ID)   00929 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này là một trường dữ liệu không bắt buộc xác 

định cấp độ bảo vệ bí mật cụ thể nên được áp dụng cho thông tin này. Tổ chức 

chăm sóc sức khỏe chịu trách nhiệm xác định cấp độ mật cho các thành phần dữ 

liệu này. Tham khảo bảng HL7 0272 – Tình trạng mật của tài liệu với các giá trị 

hợp lệ. 

9.7.3.19  TXA-19   Tình trạng sẵn sàng của tài liệu  (ID)   00930 

Định nghĩa: Đây là trường dữ liệu không bắt buộc xác định tình trạng sẵn 

sàng của tài liệu để sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Nếu các quy 

tắc nghiệp vụ của tổ chức cho phép sử dụng tài liệu này cho việc chăm sóc bệnh 

nhân trước khi được chứng thực, giá trị của trường dữ liệu này nên được thiết lập 

giá trị “AV”. Nếu tài liệu đã được thiết lập trạng thái sẵn sàng cho việc chăm sóc 

bệnh nhân, thì nó không thể bị thay đổi hoặc xóa bỏ. Nếu tài liệu có lỗi và đã được 

thiết lập trạng thái sẵn sàng tại bất kỳ thời điểm nào và việc thay thế là không phù 

hợp, thì nó có thể bị đánh dấu là “Hủy bỏ” và loại bỏ, giống như trong trường hợp 

tài liệu được ấn định không chính xác bệnh nhân (tài liệu không thuộc bệnh nhân 

này). Thông tin bổ sung phải được cung cấp thông qua một phụ lục, được chứng 

thực và đóng dấu mốc ngày/thời gian riêng biệt. Nếu nội dung của tài liệu có trạng 

thái là “sẵn sàng” phải được chỉnh sửa, việc này được thực hiện bằng cách phát 

hành một bản thay thế, được chứng thực và đóng dấu mốc ngày/thời gian riêng 

biệt. Tham khảo Bảng HL7 0273 – Tình trạng sẵn sàng của tài liệu với các giá trị 

phù hợp. 

Hình 9-2. Bảng chuyển đổi trạng thái tình trạng sẵn sàng của tài liệu  

Chuyển đổi (Hoạt động) 
Trạng thái 

cũ 

Trạng thái 

mới 
Ghi chú 

T01 Thông báo bản gốc 

T02 Thông báo bản gốc và Nội dung 
NA 

Không sẵn 

sàng 

Sẵn sàng 

 

T03 Thông báo thay đổi tình trạng 

T04 Thông báo thay đổi tình trạng và 

Nội dung 

Không sẵn 

sàng 

 

Không sẵn 

sàng 

Sẵn sàng 

Lỗi thời 

 

 
Sẵn sàng 

 

Sẵn sàng 

Lỗi thời 
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Chuyển đổi (Hoạt động) 
Trạng thái 

cũ 

Trạng thái 

mới 
Ghi chú 

 Lỗi thời NA  

T05 Thông báo phụ lục 

T06 Thông báo phụ lục và Nội dung 
NA 

Không sẵn 

sàng 

Sẵn sàng 

 

T07 Thông báo chỉnh sửa 

T08 Thông báo chỉnh sửa và Nội dung 

Không sẵn 

sàng 

 

Không sẵn 

sàng 

Sẵn sàng 

 

T09 Thông báo thay thế 

T10 Thông báo thay thế và Nội dung 
NA 

Không sẵn 

sàng 

Sẵn sàng 

Thiết lập tài liệu cha 

sang trạng thái “lỗi 

thời” 

T11 Thông báo hủy bỏ 
Không sẵn 

sàng 
Xóa bỏ  

Lưu ý: NA có nghĩa là không áp dụng 

9.7.3.20  TXA-20  Trạng thái lưu trữ tài liệu (ID)   00932 

Định nghĩa: Đây là trường dữ liệu không bắt buộc xác định trạng thái lưu 

trữ của tài liệu. Tham khảo Bảng HL7 0275 – Trạng thái lưu trữ tài liệu với các 

giá trị hợp lệ. 

9.7.3.21  TXA-21  Lý do thay đổi tài liệu  (ST)   00933 

Định nghĩa: Đây là trường dữ liệu văn bản tùy ý (giới hạn tối đa 30 ký tự) 

chứa lý do trạng thái tài liệu thay đổi. 

9.7.3.22  TXA-22   Người chứng thực, dấu mốc thời gian (bộ)    (PPN)   00934 

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)> ^ <Date/Time Action Performed (DTM)> ^ <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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một bộ các thành phần dữ liệu mô tả 

người và thời gian chứng thực (cả hai phương thức thủ công hoặc điện tử). Thành 

phần dữ liệu Ngày/Thời gian hoạt động được thực hiện mô tả ngày/thời gian của 

việc chứng thực (dấu mốc thời gian chứng thực). Các thành phần dữ liệu còn lại 

xác định người thực hiện chứng thực (Người chứng thực). Nếu một trong hai 

thành phần dữ liệu Người chứng thực hoặc Dấu mốc thời gian chứng thực có giá 

trị khác rỗng, thì cả hai thành phần dữ liệu phải có giá trị khác rỗng. 

Trường dữ liệu TXA-22-Điều kiện: Nếu trường dữ liệu TXA-22 có giá trị 

và phân đoạn OBR tương ứng xuất hiện trong bản tin, trường dữ liệu OBR-32 phải 

có giá trị rỗng (hoặc bỏ trống). Nếu trường dữ liệu OBR-332 có giá trị trong khi 

trường dữ liệu TXA-22 có giá trị, thì giá trị của trường dữ liệu OBR-32 sẽ bị bỏ 

qua. Tham khảo các định nghĩa bản tin bao gồm phân đoạn TXA để có thêm thông 

tin hướng dẫn chi tiết về cặp phân đoạn ORC/OBR. 

9.7.3.23  TXA-23   Phân phối các bản sao chép (Mã và Tên của bên nhận)    

(XCN)   00935 

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)> 
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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 xác định người nhận bản sao chép tài liệu 

9.7.3.24  TXA-24 Ấn định thư mục (CWE)   02378 

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 được sử dụng để phân phối các tài liệu vào 

các thư mục. Những thư mục này không được lồng vào nhau (có quan hệ cha – 

con); một tài liệu có thể là một thành phần của không hoặc một vài thư mục. Trong 

thực tế, việc này được sử dụng để phân loại các tài liệu theo các loại lĩnh vực cụ 

thể (Ví dụ, các báo cáo về tim mạch, các báo cáo về ảnh X-quang), loại tổ chức 

(Ví dụ, tài liệu quản lý, tài liệu thanh toán), loại khu vực trên cơ thể (Ví dụ, ảnh 

CT lồng ngực, CT chân), hoặc một vài loại khác. Hơn nữa, thông tin này có thể 

được kết hợp. Điều này thông thường phụ thuộc vào hệ thống liên quan và do đó 

nó phải được tạo ra để người sử dụng định nghĩa. Các hệ thống có thể sử dụng 

thông tin để định nghĩa các quy trình công việc hoặc quản lý việc truy cập vào tài 

liệu. Bên nhận được yêu cầu thực hiện việc kiểm tra thành phần hệ thống mã hóa 

của loại dữ liệu CWE để diễn giải chính xác ý nghĩa của mã. Trong phiên bản tiêu 

chuẩn trước, bên gửi truyền bản tin đến bên nhận có thể lựa chọn hình thức đàm 

phán các quy tắc nghiệp vụ để đảm bảo rằng dữ liệu mong muốn không bị mất. 

HL7 không quy định ý nghĩa cho các mã do người dùng định nghĩa. 

9.7.3.25  TXA-25 Tên tài liệu  (ST)   03301 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này hỗ trợ định danh của tên tài liệu. Khi thực 

hiện kết nối và trao đổi siêu thông tin mà không có nội dung tài liệu, bạn cũng có 

thể gửi đi tên tài liệu. 

9.7.3.26  TXA-26   Ngày/thời gian đã được chấp thuận  (DTM)  03302 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian mà tài liệu sẽ được 

trả về tác giả nguyên bản hoặc người giữ bản quyền từ người sao chép. 

9.8 CÁC BẢN TIN VÍ DỤ 

9.8.1 Lịch sử và Kiểm tra chức năng: 

Sau đây là một ví dụ của việc truyền tải bản gốc của lịch sử và kiểm tra 

chức năng mà đã được chứng thực trước khi bản tin này được khởi tạo: 

MSH|...<cr> 

EVN|T02|19960215154405||04|097220^Seven^Henry^L^ ^Dr^MD^| <cr> 

PID|...<cr> 

PR1|...<cr> 
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TXA|0001|HP^history & physical|TX^text|19960213213000|099919^Everyman^Adam^A^ 
^Mr^MS^| 
19960213153000|19960215134500||099919^Everyman^Adam^A^III^Mr^MS^|09722
0^Seven^Henry^L^ 
^Dr^MD^|01234567^Contact^Carrie^C^Ms|1996021500001^transA|||example.doc|LA|
UC|AV||AC|||||097220^Seven^Henry^L^ ^Dr^MD^| <cr> 

OBX|1|CE|2000.40^CHIEF COMPLAINT|| ... <cr> 

OBX|2|ST|2000.01^SOURCE||PATIENT <cr> 

OBX|3|TX|2000.02^PRESENT ILLNESS||SUDDEN ONSET OF CHEST PAIN. 2 DAYS, PTA 
ASSOCIATED WITH NAUSEA, VOMITING & SOB.  NO RELIEF WITH ANTACIDS OR NTG. NO 
OTHER SX. NOT PREVIOUSLY ILL.<cr> 

 . 

 . 

Và vv. 

9.8.2 Thư mục tài liệu 

Bệnh viện A tạo một báo cáo tâm lý. Bệnh viện A gửi thông báo đến bệnh 

viện B. 

MSH|^~\&|SENDAPP|SENDFAC|RECAPP|RECFAC|200411261008||MDM^T01^MDM_T01|16
7865|P|2.8 

EVN|T01|200811261007|200811261007|60012|10107 

PID|1|1011684|1011684||Jurgensen^Antoine^^||197710220000|F|||Hubertweg^^Stuttgart
^^70173^DE|||||M|CAT||4390271065||||Karlsruhe|N|| 

PV1|1|I|STATION^^^3200^^13372100|A^^301||||||||||||N|||0460005110||K|||||||||||||||||||||
||200811160916||||| 

TXA|1|Psychiatric Disabilities Report|PDF|||||20081126100756 
||||570531^SENDFAC||||1081007_2874942_570531_26100756.PDF|DO|||||||PSY^psychi
atric document^^1.2.4481222~WEB^web document^^1.2.4481223  

Bệnh viện B nhận được tài liệu. Bệnh viện A và B thỏa thuận các định 

nghĩa thư mục theo hình thức một danh mục (việc trao đổi nằm ngoài phạm vi tài 

liệu này). Vì vậy, Bệnh viện B biết rõ tài liệu này chỉ nên được truy cập bởi bác sỹ 

tâm lý và nên có trạng thái sẵn sàng cho bệnh nhân có liên quan truy cập qua 

mạng. Đây chỉ là một ví dụ; việc diễn giải thư mục tài liệu được tạo ra trên hệ 

thống nằm ngoài phạm vi tài liệu này. 

9.9 TRUY VẤN 

Một truy vấn có thể được sử dụng để thu thập danh sách các tài liệu hoặc 

một tài liệu cụ thể. Tham khảo Chương 5, “Các truy vấn”, để có thêm thông tin chi 

tiết về các bản tin truy vấn. 
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9.9.1 QRY/DOC – Truy vấn tài liệu (Sự kiện T12) 

Đã được thu hồi trong phiên bản 2.7 và những phiên bản sau; tham khảo 

Chương 5, “Các bản tin truy vấn”, mục 5.4. 

9.10 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐỌNG 

Phiên bản tiêu chuẩn này làm rõ cách sử dụng bản tin MDM trái ngược với 

bản tin ORU. Tham khảo Chương 7, “Các quan sát”. 
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