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11.2 MỤC ĐÍCH 

Chương Giới thiệu bệnh nhân định nghĩa một bộ bao gồm các bản tin được sử 

dụng trong việc trao đổi thông tin giới thiệu bệnh nhân giữa các tổ chức y tế có hoặc 

không thuộc cùng lĩnh vực chuyên môn. Các giao dịch giới thiệu này thường xảy ra giữa 

các tổ chức có phương pháp và hệ thống thu thập và lưu trữ dữ liệu khác nhau. Những 

giao dịch này cũng thường đi qua kênh kết nối giữa các nhà cung cấp dịch vụ y tế ban 
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đầu (phòng khám, trạm y tế, phòng khám bác sỹ gia đình, …), các chuyên gia y tế, 

người/tổ chức chi trả chi phí, các cơ quan chính phủ, bệnh viện, phòng xét nghiệm và các 

tổ chức y tế khác. Tính sẵn sàng, độ hoàn chỉnh, và độ chính xác của thông tin bệnh nhân 

sẽ khác biệt rất nhiều khi qua một nhiều lĩnh vực như vậy. 

Việc giới thiệu bệnh nhân trong đặc tả kỹ thuật này được nhìn nhận từ góc độ của 

một nhà cung cấp dịch vụ y tế với tư cách cá nhân, bất chấp quan hệ của người ấy với 

một tổ chức hoặc cơ sở cụ thể nào. Các sự kiện kích hoạt loại bản tin này không bị giới 

hạn trong môi trường bệnh viện, mà có khu vực tác động ở phạm vi toàn cộng đồng trong 

đó cần các định danh rõ ràng hơn về bệnh nhân và các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Do đó, 

thông tin giới thiệu phải chứa đủ thông tin định danh để đáp ứng các yêu cầu khác nhau 

của các hệ thống khác nhau trong cộng đồng. 

Chương này mô tả các sự kiện khác nhau và các giao dịch kéo theo tạo thành một 

bộ bản tin giới thiệu. Ví dụ được cung cấp để minh họa phương thức sử dụng bộ đặc tả kỹ 

thuật tiêu chuẩn này trong các sự kiện đã được mô tả. Mỗi ví dụ của sự kiện xoay quanh 

cuộc gặp gỡ của một bệnh nhân với một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. Tất cả các ví 

dụ trong chương này đều đã được xây dựng tuân theo các Quy tắc mã hóa của HL7. 

 

11.2.1 Giới thiệu bệnh nhân và Hồi đáp 

Khi bệnh nhân được một tổ chức y tế (ví dụ một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban 

đầu) giới thiệu đến một tổ chức y tế khác (ví dụ một chuyên gia hoặc phòng xét nghiệm), 

hoặc khi hai tổ chức tách biệt nhau hỏi đáp thông tin về một bệnh nhân, mỗi bên đòi hỏi 

để biết rất ít thông tin để định danh hoặc mã hóa bệnh nhân đó. Tổ chức tiếp nhận có thể 

không biết gì về bệnh nhân và có thể đòi hỏi đầy đủ thông tin về nhân khẩu học, thông tin 

đăng ký và lập hóa đơn chi phí, thông tin về tính hợp lệ/phạm vi bảo hiểm, thông tin cấp 

phép trước, và/hoặc các dữ liệu lâm sàng để xử lý thông tin giới thiệu. Nếu bên tiếp nhận 

đã có bệnh án của bệnh nhân, những yêu cầu chính xác để xác định bệnh án bệnh nhân đó 

sẽ rất khác nhau giữa các tổ chức khác nhau. Bệnh án hiện có của bệnh nhân trong cơ sở 

dữ liệu của một chuyên gia, một phòng khám, hoặc một bệnh viện sẽ có thể cần được cập 

nhật với các thông tin mới hơn. Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ nhận được thông tin giới 

thiệu cũng thường yêu cầu các thông tin chi tiết về nhà cung cấp dịch vụ y tế đã gửi đi 

thông tin giới thiệu đó, ví dụ như tên và địa chỉ của bác sĩ.   

Ví dụ, một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu tạo và gửi thư giới thiệu có thể cần 

có thêm thông tin bảo hiểm hoặc sự cấp phép trước từ tổ chức chi trả chi phí trước khi tạo 

lập thư giới thiệu. Để thu thập các thông tin này, cần thực hiện các giao dịch truy vấn và 
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hồi đáp giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu và tổ chức thanh toán chi phí. Ngoài ra, 

nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể yêu cầu thêm thông tin về các kết quả từ phòng xét 

nghiệm để gửi đính kèm theo thư giới thiệu. Để lấy các kết quả xét nghiệm này, cần thực 

hiện giao dịch truy vấn và hồi đáp giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu và phòng xét 

nghiệm. Sau đó, thông tin này có thể được đưa vào thư giới thiệu và được gửi từ nhà 

cung cấp dịch vụ y tế ban đầu đến chuyên gia. Khi thư giới thiệu đang được xử lý, các 

thủ tục đã được yêu cầu sẽ được thực hiện, các kết quả được ghi nhận lại, và các dữ liệu 

tương ứng phải được trả về/phản hồi cho nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. Một phản 

hồi như vậy thường có thể được thực hiện dưới dạng nhiều hồi đáp khi đã có các kết quả 

(hoặc các kết quả đã sẵn sàng).  

Bộ bản tin bao quát (bao phủ) các giao dịch này bao gồm bản tin giới thiệu (REF), 

các yêu cầu về thông tin (RQA, RQC, RQP, RQI) và thông tin bệnh nhân trả về/hồi đáp 

(RCI, RCL, RPA, RPI, RPL, RRI).  Bản tin giới thiệu khởi tạo một giao dịch và bản tin 

trả về thông tin bệnh nhân kết thúc giao dịch đó. Ít nhất phải có một cặp bản tin RPA/RPI 

để hoàn tất một giao dịch giới thiệu bệnh nhân hoặc yêu cầu thông tin về bệnh nhân, mặc 

dù có thể có nhiều bản tin RPI được trả về trong trường hợp hồi đáp một bản tin REF duy 

nhất.  Các phân đoạn được sử dụng trong các bản tin REF, RQA, RQI, RQP, RRI, RPH, 

RCI, RCL, RPA và RPI bao gồm các thông tin về bệnh nhân, người bảo lãnh, thông tin 

nhân khẩu học thân nhân của bệnh nhân, thông tin về tính hợp lệ/phạm vi chi trả của bảo 

hiểm, tai nạn, chẩn đoán, các thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật) đã được yêu cầu, sự 

cấp phép trước của tổ chức thanh toán chi phí, các lưu ý, và các dữ liệu của nhà cung cấp 

dịch vụ giới thiệu và tư vấn. 

 

11.2.1.0  

11.2.1.1 Giới thiệu bệnh nhân 

Có sự khác biệt rất rõ giữa một thư giới thiệu và một yêu cầu/chỉ định/y lệnh. Một 

Yêu cầu/Chỉ định/y lệnh gần như luôn luôn là một giao dịch trong nội bộ tổ chức và biểu 

diễn một yêu cầu mong muốn từ người cung cấp dịch vụ y tế hiện thời của bệnh nhân đến 

những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các dịch vụ y tế và/hoặc kết quả đã được xác định 

rõ ràng. Dù nhà cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ có thể thực hiện quyền tự quyết lớn trong 

quá trình thực hiện một chỉ định, nhưng việc chịu trách nhiệm chung/tổng thể về kế 

hoạch điều trị của bệnh nhân vẫn thuộc nhà cung cấp dịch vụ y tế đưa ra chỉ định. Như 

vậy, nhà cung cấp dịch vụ y tế đưa ra chỉ định giữ quyền kiểm soát quan trọng (có thẩm 

quyền) đối với yêu cầu/chỉ định và có thể khiến chỉ định bị hủy bỏ, hoặc được khôi phục 
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lại, v.v. Ngoài ra, các kết quả chi tiết do nhà cung cấp dịch vụ y tế hỗ trợ tạo ra luôn phải 

được báo cáo về cho nhà cung cấp dịch vụ y tế đưa ra chỉ định, và đối tượng này vẫn phải 

chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đánh giá tính đúng đắn của giá trị và sự phù hợp 

của các kết quả đó. Mặt khác, thư giới thiệu có thể là một giao dịch trong nội bộ tổ chức 

hoặc giữa các tổ chức với nhau và không chỉ thể hiện một yêu cầu dành cho nhà cung cấp 

dịch vụ y tế hỗ trợ khác mà còn là sự chuyển giao một phần hoặc toàn bộ trách nhiệm về 

kế hoạch điều trị của bệnh nhân. Khi thư giới thiệu đã được thực hiện, trong thời gian 

chuyển giao thì nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu hầu như không còn giữ quyền kiểm 

soát đối với bất kỳ hành động nào tiếp theo. Nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu 

đến chịu trách nhiệm đưa ra bất kỳ yêu cầu/chỉ định bổ sung nào và đánh giá tính đúng 

đắn của giá trị cũng như sự phù hợp của bất kỳ kết quả nào, và các kết quả này có thể 

được hoặc không được tự động gửi về nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu. Nhà cung cấp 

dịch vụ y tế được giới thiệu đến cũng có thể trở thành một nhà cung cấp dịch vụ y tế giới 

thiệu.    

Một bản tin giới thiệu được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch liên quan đến việc giới 

thiệu một bệnh nhân từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này sang nhà cung cấp dịch vụ y tế 

khác. Loại bản tin này sẽ đặc biệt hữu ích từ góc nhìn của một nhà cung cấp dịch vụ y tế 

ban đầu giới thiệu bệnh nhân đến một chuyên gia. Tuy nhiên, cách áp dụng bản tin không 

nên bị giới hạn trong mô hình này. Ví dụ, một thư giới thiệu có thể chỉ đơn giản là một 

bác sĩ gửi một bệnh nhân đến một bác sĩ khác để tham khảo ý kiến hoặc cũng có thể phức 

tạp như khi một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu gửi một bệnh nhân đến một chuyên 

gia để thực hiện các thủ tục y tế cụ thể (thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật) và gửi kèm theo 

các bản cam kết chấp thuận của tổ chức thanh toán chi phí cho các thủ tục y tế đang được 

yêu cầu đó cũng như các thông tin lâm sàng liên quan về trường hợp của bệnh nhân. 

Trong một mô hình cộng đồng, các yêu cầu an ninh nghiêm ngặt cần được đáp ứng 

khi công bố các thông tin lâm sàng. Bộ bản tin này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

thẩm định một cách phù hợp tính chất của các yêu cầu bởi vì gói bản tin sẽ chứa toàn bộ 

các dữ liệu có thể được yêu cầu bởi bất kỳ ứng dụng nào trong cộng đồng, bao gồm cả 

các thông tin nhân khẩu học cần thiết của bệnh nhân và việc định danh một cách phù hợp 

của bên yêu cầu thông tin.   

 

11.2.1.2 Phản hồi/Hồi đáp thư giới thiệu bệnh nhân 

Khi một bệnh nhân được một nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu đến một nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác hay được tiếp nhận trước, có rất nhiều khả năng là các giao 
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dịch sau đó sẽ diễn ra giữa thực thể/đối tượng khởi phát (bác sĩ giới thiệu hoặc tiếp nhận) 

và thực thể/đối tượng phản hồi (chuyên gia hoặc bệnh viện). Các giao dịch sau đó có thể 

bao gồm nhiều loại truy vấn, chỉ định, v.v. Trong các giao dịch tiếp theo sau, phải có 

phương thức để giúp hệ thống khởi phát tham chiếu đến bệnh nhân. Thông tin “chung” về 

bệnh nhân được chứa trong phân đoạn Định danh bệnh nhân (PID) của bản tin giới thiệu 

gốc hoặc tiếp nhận trước gốc có thể không có đủ thông tin chi tiết để xác định/tìm kiếm 

bệnh nhân trong cơ sở dữ liệu của cơ sở y tế phản hồi, trừ khi cơ sở y tế phản hồi đã cấp 

phát và gán một định danh duy nhất cho bệnh nhân mới. Tương tự như vậy, hệ thống 

phản hồi có thể không có khả năng truy vấn và lấy ra bệnh án nếu chỉ dựa trên bất kỳ yếu 

tố dữ liệu không rõ ràng, trung lập với cơ sở y tế (ví dụ Số an sinh xã hội) được chứa 

trong phân đoạn PID của thư giới thiệu hay tiếp nhận trước ban đầu (gốc). Vấn đề này có 

thể dẫn đến hệ thống phản hồi liên hệ sai đến các chỉ định hoặc yêu cầu sau đó với một 

bệnh nhân khác. Một giải pháp để giải quyết vấn đề có thể xảy ra này là hệ thống phản 

hồi dùng bản tin RRI và trả về cho hệ thống khởi phát định danh nội bộ duy nhất mà nó 

đã cấp phát và gán cho bệnh nhân, và nó sẽ dùng định danh đó để tham chiếu chính (hoặc 

thậm chí là duy nhất) đến bệnh nhân đó trong tất cả các thao tác cập nhật dữ liệu sau này. 

Tuy nhiên, mục đích của bản tin RRI là cung cấp cho người khởi tạo bản tin giới thiệu 

đầy đủ thông tin nhân khẩu học và/hoặc thông tin lâm sàng của bệnh nhân nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi để xử lý một cách hợp lý các giao dịch tiếp theo.    

 

11.2.1.3 Trao đổi thông tin về Phối hợp chăm sóc cho một bệnh nhân 

Khi các nhà cung cấp dịch vụ y tế phối hợp để chia sẻ công tác chăm sóc bệnh 

nhân, có thể có nhiều loại trao đổi thông tin xảy ra, và các mong đợi, vai trò và trách 

nhiệm không phải lúc nào cũng rõ ràng minh bạch, chúng có thể khác biệt trong các thể 

chế luật pháp khác nhau và các môi trường làm việc khác nhau.  

Việc sử dụng tiêu chuẩn bản tin HL7 Phiên bản 2.x trong hoạt động gửi bản tin 

lâm sàng dẫn đến việc sử dụng các phân đoạn dữ liệu theo những phương pháp khác với 

dự định ban đầu của chúng, cũng như việc phát triển phân đoạn REL để biểu thị các mối 

quan hệ quan trọng giữa các thành phần dữ liệu lâm sàng. Phương thức sử dụng như vậy 

cũng đã dẫn đến sự cần thiết phải giới thiệu các mã cách thức để cho phép biểu diễn đa 

dạng hơn các dự định, mục đích, thời gian, và các dự phòng khác của sự kiện mà các khái 

niệm đó yêu cầu. Khi những phần mở rộng này được áp dụng cho các phân đoạn trong 

các bản tin đã xuất hiện trước chúng, có nguy cơ là một bản tin được tạo ra bởi hệ thống 

tuân thủ theo phiên bản trước có thể bị hiểu sai bởi hệ thống diễn dịch các phân đoạn đó 
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trong một bối cảnh rộng hơn. Phương thức tiếp cận vấn đề này là chỉ hạn chế việc sử 

dụng các nâng cấp mở rộng cho những phân đoạn này trong các bản tin mới, hoặc trong 

các phiên bản mới hơn của các bản tin đã có sẵn từ trước. Bản tin REF đã có sẵn trong 

các phiên bản công bố trước các nâng cấp lâm sàng của phiên bản 2.6 và những hạn chế 

của nó về vấn đề này, cùng với nhu cầu cần có một loạt các tương tác Phối hợp chăm sóc 

mới, đã dẫn đến nhu cầu cần có Bản tin phối hợp chăm sóc. Được phát triển để sử dụng 

các nâng cấp lâm sàng của phiên bản 2.6 ngay từ đầu, nên các bản tin phối hợp chăm sóc 

không cần các hạn chế việc sử dụng liên quan đến các ràng buộc của phiên bản như đã 

trình bày ở trên. 

 

11.2.2 Các vai trò của ứng dụng và quy trình xử lý dữ liệu 

11.2.2.0 hiddentext 

11.2.2.1 Các vai trò của ứng dụng 

Tiêu chuẩn này giả định rằng có bốn vai trò mà một ứng dụng có thể đảm nhiệm: 

vai trò ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, vai trò ứng dụng nhà cung cấp 

dịch vụ y tế được giới thiệu đến, vai trò của ứng dụng truy vấn, và vai trò của ứng dụng 

phụ trợ. Các vai trò của ứng dụng này định nghĩa các tương tác mà một ứng dụng sẽ tạo 

ra và thực thi với các ứng dụng khác trong môi trường truyền tin (môi trường mà trong đó 

các thông tin được truyền/đưa). Trong nhiều môi trường, một ứng dụng duy nhất có thể 

đóng nhiều hơn một vai trò của ứng dụng. 

Trong tiêu chuẩn này, định nghĩa về các vai trò của ứng dụng không dự định xác 

định hoặc giới hạn các chức năng của sản phẩm cụ thể do các nhà cung cấp những ứng 

dụng đó phát triển. Thay vì thế, thông tin này được cung cấp để hỗ trợ việc xác định mô 

hình được sử dụng để phát triển bộ Tiêu chuẩn này, và cung cấp một phương thức tường 

minh để các ứng dụng trao đổi thông tin với nhau. 

 

11.2.2.2 Vai trò của ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu 

Ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu yêu cầu các dịch vụ của một ứng 

dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế khác (nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến). Có 

thể có hoặc không mối liên hệ giữa ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu và thực 

thể tiếp nhận bản tin. Mặc dù trong hầu hết các trường hợp, môi trường giới thiệu sẽ có 

bản chất là liên doanh nghiệp (tổ chức liên kết với nhau), nó không bị giới hạn ở mô hình 

đó và cũng áp dụng cho cả các tình huống trong nội bộ một tổ chức. Vì ứng dụng nhà 
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cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu không thể thực hiện bất kỳ quyền kiểm soát nào lên ứng 

dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến, nó phải gửi yêu cầu để điều 

chỉnh trạng thái của ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. Ứng dụng 

nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu cũng thường đóng vai trò ứng dụng phụ trợ một khi 

bệnh nhân đã được chấp nhận bởi ứng dụng khác. Khi điều này xảy ra, ứng dụng nhà 

cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu có thể tiếp nhận các bản tin cập nhật trạng thái tự gửi (tự 

động gửi) từ ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến liên quan đến việc 

chăm sóc điều trị cho bệnh nhân. 

Một hình thức tương tự ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu trong môi 

trường không tự động hóa có thể là trường hợp một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe ban đầu chẩn đoán bệnh nhân bị một vấn đề nằm ngoài khả năng và cần được giới 

thiệu đến một chuyên gia để điều trị. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ 

liên hệ với chuyên gia và giới thiệu bệnh nhân sang điều trị ở đó. Thông thường, chuyên 

gia có thể không tiếp nhận bệnh nhân để điều trị mà muốn giới thiệu bệnh nhân tới một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. Nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu sẽ cho biết rõ những 

chẩn đoán và bất kỳ các dịch vụ nào được yêu cầu, và chuyên gia mà bệnh nhân được 

giới thiệu đến sẽ chỉ thông báo thư giới thiệu có được chấp nhận như đã yêu cầu hay 

không. Một khi thư giới thiệu bệnh nhân đã được chuyên gia chấp nhận, chuyên gia có 

thể gửi đi các thông tin cập nhật cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

liên quan đến tình trạng của bệnh nhân như các xét nghiệm đã thực hiện, kết quả của 

chúng, v.v.  

 

11.2.2.3 Vai trò ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến 

Ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến, trong mô hình giới thiệu, 

là ứng dụng thực hiện một hoặc nhiều dịch vụ được yêu cầu bởi một nhà cung cấp dịch 

vụ y tế khác (nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu). Nói cách khác, ứng dụng nhà cung 

cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến thực hiện quyền kiểm soát trên một tập hợp nhất 

định các dịch vụ và xác định sự sẵn sàng của các dịch vụ đó. Vì quyền kiểm soát này, 

không có ứng dụng nào khác có khả năng chấp nhận, từ chối, hoặc chỉnh sửa một thư giới 

thiệu được tiếp nhận bởi một ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. 

Mặt khác, các ứng dụng khác có thể gửi yêu cầu điều chỉnh trạng thái của một thư 

giới thiệu đã được chấp nhận “sở hữu bởi” ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới 

thiệu đến. Ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến có thể chấp nhận hoặc 
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từ chối các yêu cầu cung cấp thông tin, hoặc điều chỉnh các thư giới thiệu sử dụng dịch 

vụ mà nó có quyền kiểm soát.  

Cuối cùng, ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến cũng cung cấp 

thông tin về cuộc gặp gỡ với bệnh nhân được giới thiệu cho các ứng dụng khác. Lý do 

một ứng dụng có thể quan tâm đến việc tiếp nhận các thông tin như vậy cũng rất khác 

nhau. Một ứng dụng có thể đã yêu cầu thông báo trạng thái của cuộc gặp gỡ bệnh nhân 

được giới thiệu từ trước đó, hoặc đơn giản là nó muốn có các thông tin như vậy cho các 

mục đích báo cáo hoặc thống kê y tế. Có hai phương thức mà ứng dụng nhà cung cấp 

dịch vụ y tế được giới thiệu đến có thể công bố các thông tin này, đó là bằng cách phát 

hành các bản tin thông tin tự gửi đến các ứng dụng phụ trợ, hoặc bằng cách hồi đáp các 

truy vấn do ứng dụng truy vấn tạo ra và gửi đến. 

Hình thức tương tự của ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến 

trong một môi trường không tự động hóa có thể là một chuyên gia, ví dụ bác sĩ chuyên 

khoa tim. Thông thường bệnh nhân không đến khám bác sĩ chuyên khoa tim để chăm sóc 

sức khỏe (hoặc kiểm tra sức khỏe) thông thường. Thay vì thế, bệnh nhân thường đến 

khám tại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (phòng khám, trạm y tế, cơ sở 

khám sức khỏe định kỳ, …), nhà cung cấp dịch vụ y tế này có thể chẩn đoán bệnh nhân bị 

bệnh tim và giới thiệu bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa tim. Bác sĩ chuyên khoa tim sẽ 

xem lại thông tin cung cấp cùng với yêu cầu giới thiệu và xác định xem có chấp nhận 

chăm sóc bệnh nhân hay không. Khi bác sĩ chuyên khoa tim đã chấp nhận bệnh nhân, bất 

kỳ ai cần thông tin về tình trạng của bệnh nhân phải gửi yêu cầu đến bác sĩ chuyên khoa 

tim. Ngoài ra, bác sĩ chuyên khoa tim có thể gửi các thông tin tự gửi liên quan đến việc 

điều trị bệnh nhân ngược lại đến nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. Khi bác sĩ chuyên 

khoa tim đã tiếp nhận bệnh nhân được giới thiệu, bác sĩ có thể xác định rằng cần thêm 

thông tin bổ sung về bệnh nhân. Khi đó người này sẽ thường đóng vai trò ứng dụng truy 

vấn bằng cách gửi bản tin truy vấn đến nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu của bệnh nhân 

và hỏi thêm thông tin bổ sung về nhân khẩu học, thông tin bảo hiểm, kết quả xét nghiệm, 

v.v. 

 

11.2.2.4 Vai trò ứng dụng truy vấn 

Một ứng dụng truy vấn không giữ quyền kiểm soát và cũng không yêu cầu thay 

đổi thư giới thiệu. Thay vì tiếp nhận các thông tin tự gửi về thư giới thiệu cũng như ứng 

dụng phụ trợ, ứng dụng truy vấn chủ động yêu cầu thông tin này thông qua một cơ chế 

truy vấn. Thông thường, nó được điều khiển bởi một thực thể tìm kiếm thông tin về thư 
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giới thiệu ví dụ như một ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, hoặc một thực thể 

tìm kiếm thông tin về một bệnh nhân được giới thiệu đến như một ứng dụng nhà cung 

cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. Thông tin mà ứng dụng truy vấn nhận được chỉ có 

giá trị chính xác tại thời điểm kết quả truy vấn được ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế 

tạo ra. Những thay đổi sau đó của thư giới thiệu hoặc tình trạng của bệnh nhân được giới 

thiệu đến sau khi các kết quả truy vấn đã được trả về sẽ không được thông tin đến ứng 

dụng truy vấn cho đến khi nó khởi phát một giao dịch truy vấn mới. 

Hình thức tương tự của ứng dụng truy vấn trong môi trường không tự động hóa có 

thể là một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu tìm kiếm thông tin về một bệnh nhân cụ thể 

đã được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ, bệnh nhân có thể được giới thiệu 

đến bác sĩ chuyên khoa để thực hiện một xét nghiệm cụ thể nào đó, mà sau đó, bệnh nhân 

sẽ trở lại nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. Nếu bác sĩ chuyên khoa không gửi thông tin 

liên quan đến các thủ tục xét nghiệm của bệnh nhân cho nhà cung cấp dịch vụ y tế ban 

đầu, thì nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu sẽ phải truy vấn bác sĩ chuyên khoa về kết quả 

của các thủ tục đó. Tương tự như vậy, nếu một bác sĩ chuyên khoa nhận được một bệnh 

nhân được giới thiệu đến mà không có các chẩn đoán hoặc kết quả xét nghiệm ban đầu, 

bác sĩ có thể truy vấn nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu về những thông 

tin dẫn đến việc chẩn đoán và giới thiệu này. 

 

11.2.2.5 Vai trò của ứng dụng phụ trợ 

Giống như các ứng dụng truy vấn, ứng dụng phụ trợ không thực hiện quyền kiểm 

soát cũng như không yêu cầu thay đổi thư giới thiệu hoặc bệnh nhân được giới thiệu đến. 

Chúng cũng chỉ quan tâm đến việc thu thập thông tin về một thư giới thiệu cụ thể. Một 

ứng dụng phụ trợ được coi như “bên thứ ba quan tâm”, với ý nghĩa là nó chỉ quan tâm 

đến những thay đổi của một thư giới thiệu hoặc một bệnh nhân được giới thiệu cụ thể, mà 

không quan tâm đến việc thay đổi hoặc kiểm soát theo bất kỳ phương thức nào. Ứng 

dụng phụ trợ thu thập thông tin một cách thụ động bằng cách nhận các bản tin cập nhật tự 

gửi từ ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

Hình thức tương tự của ứng dụng phụ trợ trong một môi trường không tự động hóa 

có thể là một cá nhân nhận các báo cáo chứa thông tin về thư giới thiệu. Ví dụ, một công 

ty bảo hiểm có thể cần thông tin về các hoạt động mà một bệnh nhân đã trải qua trong các 

cuộc thăm khám đã được giới thiệu cụ thể. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban 

đầu có thể cần gửi tiếp các thông tin liên quan đến tất cả các bệnh nhân được giới thiệu 

đến một tổ chức thanh toán chi phí (thông thường là các công ty bảo hiểm). 
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Ngoài ra, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể có khả năng 

theo dõi bệnh án điện tử của bệnh nhân. Khi đó nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ rất quan tâm 

đến việc nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến một bệnh nhân đã được giới thiệu 

đến một bác sĩ chuyên khoa. 

 

11.2.2.6 Các vai trò của ứng dụng trong môi trường truyền tin 

Trong môi trường truyền tin, bốn vai trò của ứng dụng này trao đổi thông tin bằng 

cách sử dụng các loại bản tin và sự kiện kích hoạt cụ thể. Hình dưới đây minh họa mối 

quan hệ giữa các vai trò của ứng dụng này trong một môi trường truyền tin: 

Hình 11-1.  Các mối quan hệ truyền tin của vai trò ứng dụng 

Quá trình điều trị bệnh nhân

Chuyên gia

(SPC)

Bệnh viện 

địa phương

Bệnh viện 

tuyến cuối 

(BV TW)

Hồi phục

Chăm sóc 

sức khỏe tại 

nhà

Hiệu thuốc

Trung tâm 

xét nghiệm

Bác sỹ chăm 

sóc sức khỏe 

ban đầu (PCP)

Cấp phép

Dữ liệu lâm sàng

Thông tin bệnh nhân

Thư giới thiệu

CẤP PHÉP
TRONG THỜI GIAN CHĂM SÓC

(THEO DÕI)
SAU CHĂM SÓC

Các tổ chức 

quản lý y tế

Các công ty rà 

soát việc sử dụng

Các ông chủ/Người 

sử dụng lao động

Chính phủ/Cơ quan 

quản lý nhà nước

Các tổ chức 

tài chính
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11.2.3 Chú giải các thuật ngữ 

11.2.3.0  

11.2.3.1 Các lợi ích (Benefits):  

Các dịch vụ được chi trả theo một chương trình/kế hoạch bảo hiểm cụ thể. Chúng 

cũng được gọi là một sản phẩm bảo hiểm, ví dụ các dịch vụ chuyên môn, thuốc kê đơn, 

v.v. 

11.2.3.2 Thông tin lâm sàng (Clinical Information):  

Đề cập đến các dữ liệu chứa trong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Các dữ liệu này 

có thể bao gồm danh sách các vấn đề, các kết quả xét nghiệm, các loại thuốc đang dùng, 

tiền sử gia đình, v.v. Để phục vụ mục đích của chương này, thông tin lâm sàng chỉ được 

giới hạn trong phạm vi thông tin về các chẩn đoán (DG1& DRG), báo cáo kết quả 

(OBX/OBR), và các loại dị ứng (AL1). 

11.2.3.3 Người phụ thuộc (Dependent):  

Đề cập đến người/cá nhân có quan hệ phụ thuộc vào người đăng ký, ví dụ 

vợ/chồng hoặc con. 

11.2.3.4 Đủ tư cách/Đủ điều kiện/phạm vi bảo hiểm (Eligibility/Coverage):  

Đề cập đến khoảng thời gian người đăng ký hoặc người phụ thuộc được quyền thụ 

hưởng các lợi ích. 

11.2.3.5 Cuộc thăm khám (Encounter):  

Đề cập đến cuộc gặp gỡ giữa cá nhân được bảo hiểm chi trả với một nhà cung cấp 

dịch vụ y tế trong đó dịch vụ y tế được cung cấp. 

11.2.3.6 Người bảo lãnh (Guarantor):  

Đề cập đến cá nhân có trách nhiệm về tài chính cho các khoản thanh toán của tài 

khoản bệnh nhân. 

11.2.3.7 Nhà cung cấp dịch vụ y tế (Healthcare Provider):  

Đề cập đến cá nhân được cấp phép, được chứng nhận hoặc được pháp luật cấp 

quyền hoặc cho phép thực hiện việc chăm sóc sức khỏe trong hoạt động kinh doanh hoặc 

hành nghề thông thường, bao gồm cả các cơ sở y tế.   

CẤP PHÉP TRONG THỜI GIAN CHĂM SÓC 

(THEO DÕI) 

SAU CHĂM SÓC 

Các tổ chức 

quản lý y tế 

Các công ty 

rà soát việc 

sử dụng 

Nhân viên Chính quyền Các tổ chức 

tài chính 
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11.2.3.8 Người thanh toán (Payor):  

Cho biết rõ một thực thể (cá nhân hoặc tổ chức) bên thứ ba thanh toán chi phí hoặc 

chi trả bảo hiểm cho các chi phí chăm sóc sức khỏe. Người thanh toán có thể là một công 

ty bảo hiểm, một tổ chức giữ gìn sức khỏe (HMO), một tổ chức cung cấp dịch vụ được ưa 

chuộng (PPO), một cơ quan chính phủ hoặc một cơ quan quản lý bên thứ ba (TPA). 

11.2.3.9 Cấp phép trước (Pre-authorization):  

Đề cập đến quá trình xin phê duyệt trước về sự phù hợp của dịch vụ. Việc cấp 

phép trước không đảm bảo việc bảo hiểm sẽ thanh toán chi phí cho dịch vụ đó. 

11.2.3.10 Nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu (Primary care provider):  

Cho biết rõ nhà cung cấp dịch vụ y tế chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe, cấp 

phép và chuyển nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe/điều trị đến các bác sĩ chuyên khoa và 

những nhà cung cấp dịch vụ y tế khác trong hệ thống “gác cổng/kiểm soát”. Nhà cung 

cấp dịch vụ y tế này cũng được đề cập đến như người quản lý ca bệnh hoặc người gác 

cổng. 

11.2.3.11 Thư giới thiệu (Referral):  

Có nghĩa là đề xuất của nhà cung cấp dịch vụ y tế mà một cá nhân có bảo hiểm sẽ 

nhận được sự chăm sóc sức khỏe của một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác.  

11.2.3.12 Nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu (Referring provider):  

Cho biết rõ nhà cung cấp dịch vụ y tế yêu cầu các dịch vụ y tế của một bác sĩ 

chuyên khoa hoặc một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu khác. Trên thực tế, nhà cung 

cấp dịch vụ y tế giới thiệu cũng có thể là một bác sĩ chuyên khoa giới thiệu bệnh nhân tới 

một chuyên gia y tế khác. 

11.2.3.13 Nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến (Referred-to-

provider):  

Thông thường chỉ một nhà cung cấp dịch vụ y tế chuyên khoa cung cấp dịch vụ y 

tế theo yêu cầu của một nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu hoặc một nhà cung cấp dịch 

vụ y tế chuyên khoa khác.  

11.2.3.14 Bác sĩ chuyên khoa/Chuyên gia y tế (Specialist): 

Nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ y tế nằm ngoài khả năng hoặc các nguồn lực của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. Bác sĩ chuyên khoa cũng được biết đến như một nhà 

cung cấp dịch vụ y tế chuyên khoa cung cấp dịch vụ y tế theo yêu cầu của nhà cung cấp 

dịch vụ y tế ban đầu hoặc một nhà cung cấp dịch vụ y tế chuyên khoa khác. 
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11.2.3.15 Người đăng ký (Subscriber):  

Đề cập đến cá nhân chọn lựa các lợi ích và có quan hệ với một chủ thuê/người sử 

dụng lao động hoặc công ty bảo hiểm.   

 

11.3 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT YÊU CẦU THÔNG TIN 

BỆNH NHÂN  

Thông tin bệnh nhân có thể cần được thu thập từ nhiều tổ chức/đơn vị khác nhau. 

Định nghĩa về các tổ chức/đơn vị này thường khác biệt rất nhiều. Một số tổ chức/đơn vị 

có thể là nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc phòng xét nghiệm liên quan, trong khi những tổ 

chức/đơn vị khác có thể là các tổ chức thanh toán chi phí cung cấp thông tin về bảo hiểm. 

Trong trường hợp đầu tiên, các định nghĩa bản tin sẽ tập trung vào thông tin bệnh nhân và 

nhà cung cấp dịch vụ y tế, trong khi ở trường hợp sau, định nghĩa bản tin sẽ chủ yếu liên 

quan đến việc xác định danh tính bệnh nhân và người đăng ký.  

11.3.1 RQI/RPI – Yêu cầu dành cho thông tin bảo hiểm (Sự kiện I01)  

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác để yêu cầu cung cấp thông tin bảo hiểm đối với một bệnh 

nhân cụ thể. 

RQI^I01^RQI_I01: Yêu cầu thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

  } --- kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

RPI^I01^RPI_I01: Trả về thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   2 

MSA Báo nhận bản tin  3 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  } --- kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

11.3.2 RQI/RPL – Yêu cầu/Tiếp nhận Danh sách hiển thị chọn lọc bệnh nhân 

(sự kiện I02)  

Sự kiện kích hoạt này xảy ra trong trường hợp người hỏi chỉ rõ một yêu cầu cung 

cấp danh sách tìm kiếm theo tên. Thông thường, yêu cầu này được bên phản hồi sử dụng 

khi không có đầy đủ dữ liệu để so khớp chính xác. Trong trường hợp này, bên yêu cầu có 

thể đòi hỏi một danh sách các ứng viên tiềm năng để chọn ra một. Mã sự kiện này cũng 

được sử dụng bởi bên hồi đáp để cho biết rằng thông tin trả về chứa một danh sách các 

thông tin thay vì thông tin cụ thể của một bệnh nhân duy nhất. 

RQI^I02^RQI_I01: Yêu cầu cung cấp thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

  } --- kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

RPL^I02^RPL_I02: Trả về danh sách hiển thị bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   2 

  MSA   Báo nhận bản tin  3 

 { --- bắt đầu PROVIDER   

    PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

    [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

 } --- kết thúc PROVIDER   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

[{DSP}] Dữ liệu hiển thị  5 

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2 

 

11.3.3 RQI/RPR – Yêu cầu/Tiếp nhận danh sách chọn lọc bệnh nhân (Sự kiện 

I03)  

Sự kiện kích hoạt này xảy ra khi bên hỏi chỉ rõ một yêu cầu cung cấp danh sách 

các tên bệnh nhân. Sự kiện này khác sự kiện I02 (yêu cầu/tiếp nhận danh sách hiển thị 

chọn lọc bệnh nhân) ở chỗ nó trả về danh sách bệnh nhân trong các phân đoạn PID lặp lại 

thay vì các phân đoạn DSP lặp lại.  
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RQI^I03^RQI_I01: Yêu cầu cấp thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

  } --- kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

RPR^I03^RPR_I03: Trả về danh sách bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   2 

MSA Báo nhận bản tin  3 

{ --- bắt đầu PROVIDER   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

[{PID}] Định danh bệnh nhân  3 

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

11.3.4 RQP/RPI – Yêu cầu dữ liệu nhân khẩu học của bệnh nhân (sự kiện 

I04)  

Sự kiện này kích hoạt gửi một yêu cầu từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế đến một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác để hỏi về thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, bao 

gồm thông tin bảo hiểm và thông tin lập hóa đơn. Thông thường, giao dịch này xảy ra 

giữa một nhà cung cấp dịch vụ y tế này với nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, nhưng nó 

cũng có thể được hướng/gửi đến đến một tổ chức thanh toán chi phí. 

RQP^I04^RQP_I04: Yêu cầu thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[{GT1}] Người bảo lãnh  6 

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 
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RPI^I04^RPI_I04: Trả về thông tin bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng   2 

MSA Báo nhận bản tin  3 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

  } --- Kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

11.3.5 RQC/RCI – Yêu cầu Thông tin lâm sàng của bệnh nhân (sự kiện I05)  

Được giữ lại chỉ để tương thích ngược trong phiên bản 2.4 và đã được loại bỏ 

khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8; tham khảo Chương 5, mục 5.4 “Các cặp bản tin hồi 

đáp truy vấn”. Truy vấn phương thức gốc/cơ bản và các phân đoạn QRD/QRF đã được 

thay thế. 
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11.3.6 RQC/RCL – Yêu cầu/tiếp nhận danh sách dữ liệu lâm sàng (sự kiện 

I06)   

Được giữ lại chỉ để tương thích ngược trong phiên bản 2.4 và đã được loại bỏ 

khỏi tiêu chuẩn kể từ phiên bản 2.8; tham khảo Chương 5, mục 5.4 “Các cặp bản tin hồi 

đáp truy vấn”. Truy vấn phương thức gốc/cơ bản và các phân đoạn QRD/QRF đã được 

thay thế. 

 

11.3.7 PIN/ACK – Thông tin bảo hiểm tự gửi (Sự kiện I07)   

Sự kiện kích hoạt này được sử dụng bởi một thực thể hoặc một tổ chức để gửi đến 

nhà cung cấp dịch vụ y tế các thông tin bảo hiểm của một bệnh nhân cụ thể. Thông 

thường, nhà cung cấp dịch vụ y tế này là nhà cung cấp dịch vụ y tế ban đầu. 

PIN^I07^RQI_I01: Thông tin bảo hiểm của bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

  } --- kết thúc INSURANCE   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

ACK^I07^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ ERR }] Lỗi  2 

11.4 YÊU CẦU CẤP PHÉP ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN  

Định nghĩa chức năng này áp dụng cho yêu cầu cấp phép điều trị bệnh nhân. Mặc 

dù bản tin này cũng liên quan đến người thanh toán chi phí, nhưng nó lại rất khác bản tin 

yêu cầu thông tin bảo hiểm. Bản tin này được sử dụng để yêu cầu cấp phép cho các thủ 

tục cụ thể. Cũng giống như tầm quan trọng của định danh bệnh nhân trong một yêu cầu 

cung cấp thông tin bảo hiểm, trọng tâm của lĩnh vực chức năng này lại là xác định định 

danh nhà cung cấp dịch vụ y tế, chương trình điều trị/thủ tục được yêu cầu, trong nhiều 

trường hợp, các thông tin lâm sàng của bệnh nhân cần thiết nhằm đáp ứng các yêu cầu rà 

soát hoặc chứng nhận. 

11.4.1 RQA/RPA – Bản tin yêu cầu cấp phép cho bệnh nhân (sự kiện I08) 

Tất cả các sự kiện kích hoạt thuộc nhóm này đều dùng định nghĩa cấu trúc bản tin 

sau đây. 

RQA^I08-I11^RQA_I08: Yêu cầu cấp phép cho bệnh nhân  

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[RF1] Thông tin giới thiệu  11 

[ --- bắt đầu AUTHORIZATION   

  AUT Thông tin cấp phép  11 

  [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

] --- kết thúc AUTHORIZATION   

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

 } --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[ --- bắt đầu GUARANTOR_INSURANCE   

  [{GT1}] Người bảo lãnh  6 

  { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

  } --- kết thúc INSURANCE   

] --- kết thúc GUARANTOR_INSURANCE   

[ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

[{DG1}] Chẩn đoán  6 

[{DRG}] Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

[{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

[ { --- bắt đầu PROCEDURE   

    PR1 Thủ tục  6 

    [ --- bắt đầu AUTHORIZATION   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      AUT Thông tin cấp phép  11 

      [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

    ] --- kết thúc AUTHORIZATION   

} ] --- kết thúc PROCEDURE   

[ { --- bắt đầu OBSERVATION   

    OBR Yêu cầu quan sát  4 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    [ { --- Bắt đầu RESULTS   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Sự tham gia  7 

        [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    } ] --- kết thúc RESULTS   

} ] --- kết thúc OBSERVATION   

[ --- bắt đầu VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] 
Thông tin bổ sung về cuộc thăm khám của 

bệnh nhân 
 3 

] --- kết thúc VISIT   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

RPA^I08-I11^RPA_I08: Trả về cấp phép cho bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  3 

[RF1] Thông tin giới thiệu  11 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ --- bắt đầu AUTHORIZATION   

  AUT Thông tin cấp phép  11 

  [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

] --- kết thúc AUTHORIZATION   

{ --- bắt đầu PROVIDER   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[{GT1}] Người bảo lãnh  6 

[ { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

} ] --- kết thúc INSURANCE   

[ ACC ] Thông tin tai nạn  6 

[{DG1}] Chẩn đoán  6 

[{DRG}] Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

[{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

{ --- bắt đầu PROCEDURE   

  PR1 Thủ tục  6 

  [ --- bắt đầu AUTHORIZATION   

    AUT Thông tin cấp phép  11 

    [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

  ] --- kết thúc AUTHORIZATION   

} --- kết thúc PROCEDURE   



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 29 

Final Standard February 2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ { --- bắt đầu OBSERVATION   

    OBR Yêu cầu quan sát  4 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    [ { --- bắt đầu RESULTS   

        OBX Nhận xét/Kết quả  7 

        [{PRT}] Sự tham gia  7 

        [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    } ] --- kết thúc RESULTS   

} ] --- kết thúc OBSERVATION   

[  --- bắt đầu VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] 
Thông tin bổ sung về cuộc thăm khám của bệnh 

nhân 
 3 

] --- kết thúc VISIT   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

Lưu ý:  Các định nghĩa bản tin vắn tắt dành cho cả hai bản tin RPA và RQA bao gồm các 

phân đoạn Bệnh nhân thăm khám (PV1 và PV2).  Các phân đoạn PV1 và PV2 xuất hiện 

trong bản tin RPA và RQA vai trò là một nhóm phân đoạn có thuộc tính tùy chọn (không 

bắt buộc) để xác định cuộc thăm khám hoặc cuộc gặp gỡ tạo ra yêu cầu cấp phép giới thiệu. 

Phân đoạn PV1 và PV2 không nên được sử dụng để cung cấp các thông tin gợi ý cho cuộc 

thăm khám hoặc gặp gỡ trong tương lai được tạo ra bởi yêu cầu cấp phép giới thiệu.  

Các sự kiện kích hoạt sử dụng định nghĩa cấu trúc bản tin này được mô tả trong 

các mục từ Error! Reference source not found., "Error! Reference source 

not found.," đến mục Error! Reference source not found., "Error! 

Reference source not found.." 

 

11.4.2 RQA/RPA – Yêu cầu thông tin cấp phép điều trị (Sự kiện I08)  

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế đến một tổ 

chức thanh toán chi phí để yêu cầu cấp phép thực hiện một thủ tục y tế hoặc một xét 

nghiệm cụ thể cho một bệnh nhân cụ thể. Thông tin về các thủ tục y tế cụ thể phải được 
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chứa trong phân đoạn PR1. Mỗi phân đoạn PR1 lặp lại có thể đi cặp với một phân đoạn 

AUT để có thể gửi thông tin cấp phép liên quan đến số tiền tính bằng đô-la, số lần điều 

trị, và có thể là thời gian lưu trú dự kiến để điều trị. Các phân đoạn OBR và OBX nên 

được sử dụng để chứa bất kỳ thông tin lâm sàng liên quan nào có thể được yêu cầu để hỗ 

trợ hoặc xử lý việc cấp phép. 

11.4.3 RQA/RPA – Yêu cầu điều chỉnh thư cấp phép (Sự kiện I09)  

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế đến một tổ 

chức thanh toán chi phí để yêu cầu thay đổi/điều chỉnh cho một thư cấp phép đã được đề 

cập trước đó. Ví dụ, nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể quyết định rằng cần thực hiện một 

xét nghiệm hoặc một thủ thuật/phẫu thuật khác cho một bệnh nhân cụ thể. 

11.4.4 RQA/RPA – Yêu cầu nộp lại thư cấp phép (Sự kiện I10) 

Nếu một yêu cầu cấp phép điều trị đã được gửi đi trước đó bị từ chối hoặc hủy bỏ, 

sự kiện này sẽ kích hoạt một bản tin gửi lại để xin cấp phép điều trị đã được đề cập trước 

đó. Ví dụ, một tổ chức thanh toán chi phí có thể đã từ chối một yêu cầu cho đến khi các 

thông tin lâm sàng bổ sung được gửi đến để hỗ trợ làm rõ yêu cầu xin cấp phép. 

11.4.5 RQA/RPA – Yêu cầu hủy thư cấp phép (Sự kiện I11) 

Sự kiện này có thể kích hoạt việc hủy bỏ một thư cấp phép. Nó có thể được nhà 

cung cấp dịch vụ y tế sử dụng để cho biết rằng một dịch vụ đã được cấp phép không được 

thực hiện, hoặc có thể bệnh nhân đã chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ y tế khác. Tổ chức 

thanh toán chi phí có thể sử dụng yêu cầu này để từ chối một yêu cầu cấp phép đã nộp 

của một nhà cung cấp dịch vụ y tế. 

11.5 BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT GIỚI THIỆU BỆNH NHÂN  

Các định nghĩa bản tin và mã sự kiện này xác định cấu trúc thư giới thiệu bệnh 

nhân. Mặc dù chỉ có ba sự kiện kích hoạt được định nghĩa, bản tin vắn tắt rất linh hoạt và 

có thể đáp ứng được rất nhiều giao dịch liên doanh nghiệp (tổ chức) khác nhau.  

11.5.1 REF/RRI – Bản tin giới thiệu bệnh nhân 

Các sự kiện kích hoạt sử dụng định nghĩa cấu trúc bản tin này được mô tả trong 

các Mục từ Error! Reference source not found., "Error! Reference source not 

found.," đến Error! Reference source not found., "Error! Reference source not 

found.." 
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REF^I12-I15^REF_I12: Giới thiệu bệnh nhân 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[RF1] Thông tin giới thiệu  11 

[ --- bắt đầu AUTHORIZATION_CONTACT2   

  AUT Thông tin cấp phép  11 

  [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

] --- kết thúc AUTHORIZATION_CONTACT2   

{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

 } --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  6 

[{GT1}] Người bảo lãnh  6 

[ { --- bắt đầu INSURANCE   

    IN1 Bảo hiểm  6 

    [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm  6 

    [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – chứng nhận  6 

} ] --- kết thúc INSURANCE   

[ACC] Thông tin tai nạn  6 

[{DG1}] Chẩn đoán  6 

[{DRG}] Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

[{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

[ { --- bắt đầu PROCEDURE   

    PR1 Thủ tục  6 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    [ --- bắt đầu AUTHORIZATION_CONTACT2   

      AUT Thông tin cấp phép  11 

      [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

    ]  --- kết thúc AUTHORIZATION_CONTACT2   

} ] --- kết thúc PROCEDURE   

[ { --- bắt đầu OBSERVATION   

    OBR Yêu cầu quan sát  4 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    [ { --- bắt đầu RESULTS_NOTES   

          OBX Quan sát/Kết quả  7 

         [{PRT}] Sự tham gia  7 

         [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    } ] --- kết thúc RESULTS_NOTES   

} ] --- kết thúc OBSERVATION   

[ --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] 
Thông tin bổ sung về cuộc thăm khám của bệnh 

nhân 
 3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

 

RRI^I12-I15^RRI_I12: Trả về Thông tin giới thiệu 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{ SFT }] Phân đoạn phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

[MSA] Báo nhận bản tin  3 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[RF1] Thông tin giới thiệu  11 

[ --- bắt đầu AUTHORIZATION_CONTACT2   

  AUT Thông tin cấp phép  11 

  [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

] --- kết thúc AUTHORIZATION_CONTACT2   

{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[ACC] Thông tin tai nạn  6 

[{DG1}] Chẩn đoán  6 

[{DRG}] Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

[{AL1}] Thông tin về dị ứng  3 

[ { --- bắt đầu PROCEDURE   

    PR1 Thủ tục  6 

    [ --- bắt đầu AUTHORIZATION_CONTACT2   

      AUT Thông tin cấp phép  11 

      [CTD] Dữ liệu liên lạc  11 

    ] --- kết thúc AUTHORIZATION_CONTACT2   

} ] --- kết thúc PROCEDURE   

[ { --- bắt đầu OBSERVATION   

    OBR Yêu cầu quan sát  4 

    [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    [ { --- bắt đầu RESULTS_NOTES   

         OBX Quan sát/Kết quả  7 

         [{PRT}] Sự tham gia  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

         [{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

    } ] --- kết thúc RESULTS_NOTES   

} ] --- kết thúc OBSERVATION   

[  --- bắt đầu PATIENT_VISIT   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] 
Thông tin bổ sung về cuộc thăm khám của bệnh 

nhân 
 3 

] --- kết thúc PATIENT_VISIT   

[{NTE}] Ghi chú và nhận xét  2 

Lưu ý:  Các định nghĩa bản tin vắn tắt cho cả hai bản tin REF và RRI đều có chứa các phân 

đoạn Bệnh nhân thăm khám (PV1 và PV2). Các phân đoạn PV1 và PV2 xuất hiện trong 

bản tin REF với vai trò là một nhóm có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc) để chỉ cuộc 

thăm khám hay gặp gỡ tạo ra thư giới thiệu. Không nên sử dụng các phân đoạn PV1 và 

PV2 để cung cấp các thông tin gợi ý cho cuộc gặp gỡ hoặc thăm khám do thư giới thiệu dẫn 

tới. 

Phân đoạn PV1 và PV2 cũng được đưa vào trong định nghĩa cấu trúc bản tin RRI. 

Cần lưu ý rằng các phân đoạn này không chỉ là hình ảnh phản ánh các phân đoạn trong 

bản tin REF gốc. Ngược lại, chúng có thể chứa các thông tin liên quan đến cuộc thăm 

khám hoặc gặp gỡ là kết quả của thư giới thiệu. 

11.5.2 REF/RRI – Giới thiệu bệnh nhân (Sự kiện I12) 

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ ứng dụng nhà cung cấp dịch vụ y tế này 

đến nhà cung cấp dịch vụ y tế khác liên quan đến một bệnh nhân cụ thể. Bản tin giới 

thiệu có thể chứa thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, các thủ tục (kỹ thuật/thủ 

thuật/phẫu thuật) y tế cụ thể cần thực hiện (kèm theo các cấp phép đã xin trước) và các 

thông tin lâm sàng liên quan thích hợp với trường hợp của bệnh nhân. 

11.5.3 REF/RRI – Điều chỉnh thư giới thiệu bệnh nhân (Sự kiện I13) 

Sự kiện kích hoạt gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này sang một nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác về các thay đổi/điều chỉnh đối với một thư giới thiệu đã tồn 

tại. Các thay đổi/điều chỉnh của thư giới thiệu có thể bao gồm các chỉ dẫn bổ sung từ nhà 

cung cấp dịch vụ giới thiệu, các thông tin lâm sàng bổ sung, và thậm chí các thông tin bổ 

sung về nhân khẩu học của bệnh nhân.  
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11.5.4 REF/RRI – Hủy thư giới thiệu bệnh nhân (Sự kiện I14) 

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này sang một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác để hủy bỏ một thư giới thiệu. Thư giới thiệu trước có thể 

được tạo ra do sai sót, hoặc quyết định hủy bỏ cũng có thể đến từ phía bệnh nhân. 

11.5.5 REF/RRI – Yêu cầu cấp trạng thái thư giới thiệu của bệnh nhân (sự kiện 

I15) 

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này sang một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác về trạng thái của một yêu cầu giới thiệu bệnh nhân. Một 

thư giới thiệu đã được tạo ra, gửi đi và được báo nhận; tuy nhiên, chưa có hồi đáp để cho 

biết kết quả và/hoặc các thủ tục đã được thực hiện. 

11.6 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT PHỐI HỢP CHĂM SÓC  

Các định nghĩa bản tin và mã sự kiện này xác định các giao dịch trao đổi về việc 

phối hợp chăm sóc, bao gồm thư giới thiệu bệnh nhân, tóm tắt bệnh án cho ra viện và các 

thông báo về bệnh truyền nhiễm. Mặc dù chỉ có bảy sự kiện kích hoạt được định nghĩa, 

bản tin vắn tắt lại rất linh hoạt và có thể đáp ứng rất nhiều dạng trao đổi thông tin giữa 

các cơ sở y tế. 

11.6.1 CCM/ACK – Bản tin phối hợp chăm sóc (sự kiện I21) 

Sự kiện này kích hoạt gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác, cơ sở dữ liệu lâm sàng hoặc cơ quan pháp luật về một bệnh 

nhân cụ thể. Bản tin phối hợp chăm sóc cũng có thể chứa thông tin nhân khẩu học của 

bệnh nhân, một lịch sử đầy đủ của các cuộc hẹn, các thủ tục y tế đã thực hiện, một Tiền 

sử lâm sàng đầy đủ, lịch sử các cuộc thăm khám của bệnh nhân, lịch sử dùng thuốc đầy 

đủ, tất cả các vấn đề, lộ trình điều trị (phác đồ điều trị) và mục tiêu tương ứng. Bản tin 

này đáp ứng vai trò thông báo về trạng thái sức khỏe và tiền sử bệnh tật của một bệnh 

nhân duy nhất. Nó được sử dụng để gửi các bản tóm tắt bệnh án ra viện, thông báo bệnh 

tật hoặc chỉ để chuyển một bệnh án điện tử của bệnh nhân từ nơi này sang nơi khác. Bản 

tin này dùng phân đoạn REL để biểu thị mối quan hệ giữa các loại tiền sử lâm sàng.  

CCM^I21^CCM_I21: Bản tin phối hợp chăm sóc 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

PID Định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{NK1}] Thân nhân/Các bên liên quan  3 

[{ --- bắt đầu INSURANCE   

  IN1 Bảo hiểm  6 

  [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm.  6 

  [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm – Chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{ --- bắt đầu APPOINTMENT_HISTORY   

  SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 

  [{ --- bắt đầu RESOURCES   

    RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [{ --- bắt đầu RESOURCE_DETAIL   

      < --- bắt đầu RESOURCE_OBJECT   

       AIS| Thông tin cuộc hẹn - Dịch vụ  10 

       AIG| Thông tin cuộc hẹn - Nguồn lực chung  10 

       AIL| Thông tin cuộc hẹn - Địa điểm  10 

       AIP Thông tin cuộc hẹn - Nhân sự  10 

      > --- kết thúc RESOURCE_OBJECT   

    [{ --- bắt đầu RESOURCE_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc RESOURCE_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc RESOURCE_DETAIL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  }] --- kết thúc RESOURCES   

}] --- kết thúc APPOINTMENT HISTORY   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

 [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

    < --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

     OBR| Quan sát  4 

     ODS| Chỉ định chế độ ăn/dinh dưỡng, bổ sung, yêu thích  4 

     PR1| Thủ tục  6 

     RF1| Thông tin giới thiệu  11 

     AL1| Thông tin về dị ứng  3 

     IAM| Thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân  3 

     ACC| Thông tin tai nạn  6 

     RMI| Sự cố thuộc Quản lý rủi ro  6 

     DB1| Thông tin về tàn tật  3 

     DG1| Chẩn đoán  6 

     DRG| Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

     PDA Bệnh nhân tử vong và khám nghiệm tử thi  3 

     > --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

  [{ --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY   

     < --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        ROL| Vai trò (Tiền sử lâm sàng)  15 

        PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Tiền sử lâm sàng)  11 

     > --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Tiền sử lâm sàng)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY   

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

}] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY   

{ --- bắt đầu PATIENT_VISITS   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

} --- kết thúc PATIENT_VISITS   

[{ --- bắt đầu MEDICATION_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_DETAIL   

    RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXO)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ORDER_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ORDER_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

     RXE Chỉ định được mã hóa về dược phẩm/điều trị  4 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

     {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

     [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXE)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

  [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

     {RXA} Quản trị thuốc/điều trị  4 

     RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4 

     [{ 

--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATI

ON 

  

       OBX Quan sát/Kết quả  7 

       [{PRT}] Sự tham gia  7 

     }] 

--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATI

ON 

  

  }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

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

}] --- kết thúc MEDICATION_HISTORY   

[{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề  12 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  15 
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thái 
Chương 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PROBLEM   

      < --- bắt đầu ROLE_PROBLEM_OBJECT   

       ROL| Vai trò (vai trò vấn đề)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò vấn đề)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PROBLEM_OBJECT   

     [{VAR}] Sai khác (Vai trò vấn đề)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PROBLEM   

[{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu  12 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_GOAL   

     < --- bắt đầu ROLE_GOAL_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò mục tiêu)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò mục tiêu)  11 

     > --- kết thúc ROLE_GOAL_OBJECT   

     [{VAR}] Sai khác (Vai trò mục tiêu)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_GOAL   

  [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

}] --- kết thúc GOAL   

[{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Lộ trình điều trị  12 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PATHWAY   

      < --- bắt đầu ROLE_PATHWAY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò lộ trình)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò lộ trình)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PATHWAY_OBJECT   

     [{VAR}] Sai khác (Vai trò lộ trình)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PATHWAY_OBSERVATION   

}] --- Kết thúc PATHWAY   

[{REL}] Mối quan hệ  11 

 

11.6.2 CCR/ACK – Giới thiệu phối hợp chăm sóc (Các sự kiện I16, I17 và I18) 

Các sự kiện kích hoạt sử dụng bản tin này được mô tả trong các mục dưới đây. 

Bản tin Giới thiệu phối hợp chăm sóc được gửi đi từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác về một bệnh nhân cụ thể hoặc một nhóm các bệnh nhân. 

Bản tin giới thiệu phối hợp chăm sóc có thể chứa các chỉ định lâm sàng cụ thể, các thông 

tin nhân khẩu học của bệnh nhân, một lịch sử đầy đủ các cuộc hẹn, các thủ tục y tế cụ thể 

đã được thực hiện, tiền sử lâm sàng đầy đủ, lịch sử quản lý các cuộc thăm khám, lịch sử 

dùng thuốc đầy đủ, tất cả các vấn đề, lộ trình điều trị (phác đồ điều trị) và mục tiêu liên 

quan. Bản tin này sử dụng phân đoạn REL để biểu diễn các mối quan hệ giữa bệnh nhân 
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và các chỉ định lâm sàng và/hoặc tiền sử lâm sàng, bệnh nhân và các cuộc thăm khám của 

bệnh nhân, bệnh nhân và các tiền sử y khoa, bệnh nhân và các vấn đề, mục tiêu, lộ trình 

điều trị, cũng như các mối quan hệ giữa bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhà 

cung cấp dịch vụ y tế với các vấn đề, mục tiêu và lộ trình điều trị của bệnh nhân. Phân 

đoạn REL cũng có thể được sử dụng để biểu thị mối quan hệ giữa các nhà cung cấp dịch 

vụ y tế. Bản tin giới thiệu phối hợp chăm sóc hàm ý việc dự định chia sẻ hoặc chuyển 

giao một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân sang cho (những) nhà cung 

cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. 

CCR^I16-I18^CCR_I16: Giới thiệu phối hợp chăm sóc 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

{RF1} Thông tin giới thiệu  11 

{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

} --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_ORDER   

  ORC Chỉ định chung  7 

  [{ --- bắt đầu CLINICAL_ORDER_TIMING   

     TQ1 Thời gian/Số lượng  4 

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

  }] --- kết thúc CLINICAL_ORDER_TIMING   

  { --- bắt đầu CLINICAL_ORDER_DETAIL   

     < --- bắt đầu CLINICAL_ORDER_OBJECT   

      OBR| Quan sát |  4 

      RXO| Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

      ODS| 
Chỉ định/Y lệnh chế độ ăn/dinh dưỡng, bổ sung, yêu 

thích 
 4 



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 43 

Final Standard February 2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      PR1 Thủ tục  6 

     > --- kết thúc CLINICAL_ORDER_OBJECT   

     [{ --- bắt đầu CLINICAL_ORDER_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_ORDER_OBSERVATION   

  } --- kết thúc CLINICAL_ORDER_DETAIL   

  [{CTI}] Định danh cuộc thử nghiệm lâm sàng  11 

}] --- kết thúc CLINICAL_ORDER   

{ --- bắt đầu PATIENT   

  PID Định danh bệnh nhân  3 

  [PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

} --- Kết thúc PATIENT   

[{NK1}] Thân nhân/ Các bên liên quan  3 

[{ --- bắt đầu INSURANCE   

  IN1 Bảo hiểm  6 

  [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm.  6 

  [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{ --- bắt đầu APPOINTMENT_HISTORY   

  SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 

  [{ --- bắt đầu RESOURCES   

     RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

     [{ --- bắt đầu RESOURCE_DETAIL   

       < --- bắt đầu RESOURCE_OBJECT   

        AIS| Thông tin cuộc hẹn - Dịch vụ  10 

        AIG| Thông tin cuộc hẹn - Nguồn lực chung  10 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        AIL| Thông tin cuộc hẹn - Địa điểm  10 

        AIP Thông tin cuộc hẹn - Nhân sự  10 

       > --- kết thúc RESOURCE_OBJECT   

       [{ --- bắt đầu RESOURCE_OBSERVATION   

     OBX Quan sát/Kết quả  7 

     [{PRT}] Sự tham gia  7 

       }] --- kết thúc RESOURCE_OBSERVATION   

     }] --- kết thúc RESOURCE_DETAIL   

  }] --- kết thúc RESOURCES   

}] --- kết thúc APPOINTMENT HISTORY   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY   

  ORC ChỈ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

     < --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      OBR| Quan sát  4 

      ODS| Chỉ định/Y lệnh chế độ ăn, bổ sung, yêu thích  4 

      PR1| Thủ tục  6 

      RF1| Thông tin giới thiệu  11 

      AL1| Thông tin về dị ứng  3 

      IAM| Thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân  3 

      ACC| Thông tin tai nạn  6 

      RMI| Sự cố thuộc Quản lý rủi ro  6 

      DB1| Thông tin về tàn tật  3 

      DG1| Chẩn đoán  6 

      DRG Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

    > --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_ONSERVATION   



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 45 

Final Standard February 2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

  [{ --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY   

      < --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      ROL| Vai trò (Tiền sử lâm sàng)  15 

      PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế tiền sử lâm sàng)  11 

      > --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Tiền sử lâm sàng)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY   

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

}] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY   

{ --- bắt đầu PATIENT_VISITS   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

} --- kết thúc PATIENT_VISITS   

[{ --- bắt đầu MEDICATION_HISTORY   

  ORC ChỈ định chung  4 

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_DETAIL   

    RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXO)  4 

    [{ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  ] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

    RXE ChỈ định mã hóa về dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXE)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

  [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

    {RXA} Quản trị thuốc/điều trị  4 

    RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

  }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

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

}] --- kết thúc MEDICATION_HISTORY   

[{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề  12 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  15 



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 47 

Final Standard February 2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PROBLEM   

      < --- bắt đầu ROLE_PROBLEM_OBJECT   

       ROL| Vai trò (vai trò vấn đề)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò vấn đề)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PROBLEM_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò vấn đề)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu ROLE_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc ROLE_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PROBLEM   

[{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu  12 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_GOAL   

     < --- bắt đầu ROLE_GOAL_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò mục tiêu)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò mục tiêu)  11 

      > --- kết thúc ROLE_GOAL_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò mục tiêu)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_GOAL   

  [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

}] --- kết thúc GOAL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ --- bắt đầu PATHWAY   

 PTH Lộ trình  12 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PATHWAY   

      < --- bắt đầu ROLE_PATHWAY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò lộ trình)  15 

       PRD  Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò lộ trình)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PATHWAY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò lộ trình)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PATHWAY_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PATHWAY   

[{REL}] Quan hệ  11 

 

11.6.3 CCR/ACK – Giới thiệu phối hợp chăm sóc (Sự kiện I16) 

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác về một bệnh nhân hoặc một nhóm các bệnh nhân cụ thể. 

Mục đích là để tạo ra mối quan hệ phối hợp giữa nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, 

(những) nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến, và bệnh nhân để chia sẻ nhiệm vụ 

chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân này. Mặc dù bản tin phản hồi báo nhận là một bản 

tin ACK đơn giản, điều mong muốn là (những) nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu 

đến sẽ gửi lại một bản tin CCU – Cập nhật phối hợp chăm sóc không đồng bộ vào một 

thời điểm sau đó để cho biết việc chấp nhận hoặc từ chối thư giới thiệu. 
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11.6.4 CCR/ACK – Điều chỉnh thư giới thiệu phối hợp chăm sóc (Sự kiện I17) 

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin từ một nhà cung cấp dịch vụ y tế đến 

một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác về những thay đổi/điều chỉnh của một Thư giới thiệu 

phối hợp chăm sóc đã tồn tại. Các thay đổi có thể bao gồm các chỉ dẫn bổ sung của nhà 

cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, các yêu cầu y tế bổ sung, tiền sử lâm sàng bổ sung, bổ 

sung các cuộc thăm khám của bệnh nhân, bổ sung lịch sử dùng thuốc, hoặc điều chỉnh 

các vấn đề, mục tiêu và/hoặc lộ trình điều trị. Mặc dù bản tin phản hồi báo nhận chỉ là 

một bản tin ACK đơn giản, điều mong đợi là (những) nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới 

thiệu đến sẽ gửi lại một bản tin CCU – Cập nhật phối hợp chăm sóc không đồng bộ tại 

một thời điểm sau đó để cho biết rõ việc chấp nhận hoặc từ chối các điều chỉnh này. 

11.6.5 CCR/ACK – Hủy bỏ thư giới thiệu phối hợp chăm sóc (Sự kiện I18) 

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến 

một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác để hủy bỏ một Thư giới thiệu phối hợp chăm sóc đã 

tồn tại. Một thư giới thiệu phối hợp chăm sóc trước đó có thể đã được tạo ra do sự nhầm 

lẫn, hoặc quyết định hủy bỏ được bệnh nhân đưa ra. Mặc dù bản tin phản hồi báo nhận 

chỉ là một bản tin ACK đơn giản, điều mong đợi là (những) nhà cung cấp dịch vụ y tế 

được giới thiệu đến sẽ gửi lại một bản tin CCU – Cập nhật phối hợp chăm sóc không 

đồng bộ vào một thời điểm sau đó để cho biết rõ việc hủy bỏ Thư giới thiệu phối hợp 

chăm sóc.   

 

11.6.6 CCU/ACK – Cập nhật phối hợp chăm sóc không đồng bộ (Sự kiện I20) 

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin từ nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới 

thiệu tới đến nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu về một thư giới thiệu phối hợp chăm 

sóc sức khỏe cụ thể đã tiếp nhận trước đó. Bản tin cập nhật phối hợp chăm sóc sức khỏe 

có thể chứa thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, các cuộc hẹn bổ sung, tiền sử lâm 

sàng bổ sung, thông tin bổ sung về các cuộc thăm khám của bệnh nhân và lịch sử dùng 

thuốc bổ sung. Bản tin này cũng có thể chứa thông tin cập nhật về các vấn đề, lộ trình 

điều trị và mục tiêu của bệnh nhân. Thông tin này giống với thông tin có thể đã được 

cung cấp trong bản tin Giới thiệu phối hợp chăm sóc ban đầu, nhưng lại có sự khác biệt 

lớn vì đó là thông tin từ góc nhìn của nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. Các 

cuộc thăm khám của bệnh nhân sẽ là các cuộc thăm khám cho bệnh nhân bởi nhà cung 

cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến liên quan đến thư giới thiệu. Các cuộc hẹn sẽ là các 

cuộc hẹn do nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến thực hiện cho bệnh nhân trong 
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các cuộc thăm khám đó. Tiền sử lâm sàng sẽ là các quan sát được thực hiện trong các 

cuộc thăm khám đó và lịch sử dùng thuốc sẽ là các loại thuốc được kê đơn, quan sát hoặc 

khuyên dùng trong các cuộc thăm khám đó. Bản tin này được sử dụng để cập nhật cho 

nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu về trạng thái hiện thời của thư giới thiệu. Người giới 

thiệu cũng có thể sử dụng bản tin này để cập nhật trạng thái của thư giới thiệu, như là đã 

được chấp nhận, đã bị từ chối, bệnh nhân đang trong danh sách chờ, đã hoàn tất quá trình 

điều trị, v.v. 

CCU^I20^CCU_I20: Giới thiệu phối hợp chăm sóc 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

RF1 Thông tin giới thiệu  11 

[{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu nhà cung cấp  11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

}] --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

[{ --- bắt đầu PATIENT   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

}] --- Kết thúc PATIENT   

[{NK1}] Thân nhân/ Các bên liên quan  3 

[{ --- bắt đầu INSURANCE   

  IN1 Bảo hiểm  6 

  [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm.  6 

  [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{ --- bắt đầu APPOINTMENT_HISTORY   

  SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 51 

Final Standard February 2014. 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [{ --- bắt đầu RESOURCES   

    RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [{ --- bắt đầu RESOURCE_DETAIL   

      < --- bắt đầu RESOURCE_OBJECT   

        AIS| Thông tin cuộc hẹn - Dịch vụ  10 

        AIG| Thông tin cuộc hẹn - Nguồn lực chung  10 

        AIL| Thông tin cuộc hẹn - Địa điểm  10 

        AIP Thông tin cuộc hẹn - Nhân sự  10 

      > --- kết thúc RESOURCE_OBJECT   

      [{ --- bắt đầu RESOURCE_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

        [{PRT}] Sự tham gia  7 

      }] --- kết thúc RESOURCE_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc RESOURCE_DETAIL   

  }] --- kết thúc RESOURCES   

}] --- kết thúc APPOINTMENT_HISTORY   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

    < --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      OBR| Quan sát  4 

      ODS| 
Chỉ định/Y lệnh chế độ ăn/dinh dưỡng, bổ sung, yêu 

thích 
 4 

      PR1| Thủ tục  6 

      RF1| Thông tin giới thiệu  11 

      AL1| Thông tin về dị ứng  3 

      IAM| Thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân  3 

      ACC| Thông tin tai nạn  6 



Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Trang 52 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. 

Tháng 2 năm 2014. Bản cuối 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      RMI| Sự cố thuộc Quản lý rủi ro  6 

      DB1| Thông tin về tàn tật  3 

      DG1| Chẩn đoán  6 

      DRG | Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

      PDA  Bệnh nhân tử vong và khám nghiệm tử thi  3 

    > --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

  [{ --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY   

    < --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      ROL| Vai trò (Tiền sử lâm sàng)  15 

      PRD  Dữ liệu nhà cung cấp (Tiền sử lâm sàng)  11 

    > --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Tiền sử lâm sàng)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY   

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

}] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY   

{ --- bắt đầu PATIENT_VISITS   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

} --- kết thúc PATIENT_VISITS   

[{ --- bắt đầu MEDICATION_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_DETAIL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXO)  4 

    [{ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   

  ] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

    RXE Chỉ định mã hóa về dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXE)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

  [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

    {RXA} Quản trị thuốc/điều trị  4 

    RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

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

}] --- kết thúc MEDICATION_HISTORY   

[{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề  12 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PROBLEM   

      < --- bắt đầu ROLE_PROBLEM_OBJECT   

       ROL| Vai trò (vai trò vấn đề)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò vấn đề)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PROBLEM_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò vấn đề)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PROBLEM   

[{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu  12 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_GOAL   

      < --- bắt đầu ROLE_GOAL_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò mục tiêu)  15 

       PRD  Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò mục tiêu)  11 

      > --- kết thúc ROLE_GOAL_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò mục tiêu)  15 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  }] --- kết thúc ROLE_GOAL   

  [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

}] --- kết thúc GOAL   

[{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Lộ trình điều trị  12 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình điều trị)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PATHWAY   

      < --- bắt đầu ROLE_PATHWAY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

       PRD  
Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế (Vai trò lộ trình 

điều trị) 
 11 

      > --- kết thúc ROLE_PATHWAY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PATHWAY_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PATHWAY   

[{REL}] Quan hệ  11 

11.7 CÁC BẢN TIN VÀ SỰ KIỆN KÍCH HOẠT YÊU CẦU THÔNG TIN 

PHỐI HỢP CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

Thông tin phối hợp chăm sóc sức khỏe có thể cần được tìm kiếm từ nhiều thực 

thể/tổ chức, ví dụ như các nhà cung cấp dịch vụ y tế, cơ sở lưu trữ dữ liệu lâm sàng hoặc 

các cơ quan quản lý. Định nghĩa các thực thể/tổ chức này thường khác biệt rất nhiều. Đôi 
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khi truy vấn sẽ liên hệ đến một thư giới thiệu đã được gửi đi trước đó. Trong trường hợp 

khác, nó lại liên quan đến một bệnh nhân cụ thể. 

11.7.1 CCQ/CQU – Truy vấn phối hợp chăm sóc/Cập nhật truy vấn phối hợp chăm 

sóc (Sự kiện I19)  

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin truy vấn từ một nhà cung cấp dịch vụ y 

tế giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến liên quan đến một thư giới 

thiệu phối hợp chăm sóc sức khỏe cụ thể đã được gửi đi trước đó. Bản tin truy vấn phối 

hợp chăm sóc sức khỏe phải chứa đủ dữ liệu để nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu 

đến có thể xác định được thư giới thiệu cụ thể đang được truy vấn. Bản tin hồi đáp cho 

một bản tin Truy vấn phối hợp chăm sóc sức khỏe là bản tin CQU – bản tin cập nhật truy 

vấn phối hợp chăm sóc sức khỏe. Ý nghĩa của bản tin Cập nhật truy vấn phối hợp chăm 

sóc sức khỏe giống với ý nghĩa của bản tin Cập nhật phối hợp chăm sóc sức khỏe không 

đồng bộ. 

CCQ^I19^CCQ_I19: Giới thiệu phối hợp chăm sóc sức khỏe 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

RF1 Thông tin giới thiệu  11 

[{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

}] --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

[{REL}] Quan hệ  11 

 

CQU^I19^CQU_I19: Giới thiệu phối hợp chăm sóc sức khỏe 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ERR}] Lỗi  2 

RF1 Thông tin giới thiệu  11 

[{ --- bắt đầu PROVIDER_CONTACT   

  PRD Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế   11 

  [{CTD}] Dữ liệu liên lạc  11 

}] --- kết thúc PROVIDER_CONTACT   

[{ --- bắt đầu PATIENT   

PID Định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

}] --- Kết thúc PATIENT   

[{NK1}] Thân nhân/ Các bên liên quan  3 

[{ --- bắt đầu INSURANCE   

  IN1 Bảo hiểm  6 

  [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm.  6 

  [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{ --- bắt đầu APPOINTMENT_HISTORY   

  SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 

  [{ --- bắt đầu RESOURCES   

    RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [{ --- bắt đầu RESOURCE_DETAIL   

       < --- bắt đầu RESOURCE_OBJECT   

        AIS| Thông tin cuộc hẹn - Dịch vụ  10 

        AIG| Thông tin cuộc hẹn - Nguồn lực chung  10 

        AIL| Thông tin cuộc hẹn - Địa điểm  10 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        AIP Thông tin cuộc hẹn - Nhân sự  10 

      > --- kết thúc RESOURCE_OBJECT   

      [{ --- bắt đầu RESOURCE_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

      }] --- kết thúc RESOURCE_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc RESOURCE_DETAIL   

  }] --- kết thúc RESOURCES   

}] --- kết thúc APPOINTMENT HISTORY   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

    < --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      OBR| Quan sát  4 

      ODS| 
Chỉ định/Y lệnh chế độ ăn/dinh dưỡng, bổ sung, yêu 

thích 
 4 

      PR1| Thủ tục  6 

      RF1| Thông tin giới thiệu  11 

      AL1| Thông tin về dị ứng  3 

      IAM| Thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân  3 

      ACC| Thông tin tai nạn  6 

      RMI| Sự cố thuộc Quản lý rủi ro  6 

      DB1| Thông tin về tàn tật  3 

      DG1| Chẩn đoán  6 

      DRG| Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 

      PDA Bệnh nhân tử vong và khám nghiệm tử thi  3 

    > --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

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

thái 
Chương 

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

  [{ --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY   

      < --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Tiền sử lâm sàng)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Tiền sử lâm sàng)  11 

      > --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

   [{VAR}] Sai khác (Tiền sử lâm sàng)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY   

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

}] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY   

{ --- bắt đầu PATIENT_VISITS   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

} --- kết thúc PATIENT_VISITS   

[{ --- bắt đầu MEDICATION_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_DETAIL   

    RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXO)  4 

    [{ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  ] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

    RXE Chỉ định mã hóa về dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXE)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

  [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

    {RXA} Quản trị thuốc/điều trị  4 

    RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

  }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

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

}] --- kết thúc MEDICATION_HISTORY   

[{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề  12 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  15 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PROBLEM   

      < --- bắt đầu ROLE_PROBLEM_OBJECT   

       ROL| Vai trò (vai trò vấn đề)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò vấn đề)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PROBLEM_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò vấn đề)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PROBLEM   

[{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu  12 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_GOAL   

      < --- bắt đầu ROLE_GOAL_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò mục tiêu)  15 

       PRD  Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò mục tiêu)  11 

      > --- kết thúc ROLE_GOAL_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò mục tiêu)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_GOAL   

  [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

}] --- kết thúc GOAL   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Lộ trình điều trị  12 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình điều trị)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PATHWAY   

      < --- bắt đầu ROLE_PATHWAY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

       PRD 
Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế (Vai trò lộ trình 

điều trị) 
 11 

      > --- kết thúc ROLE_PATHWAY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PATHWAY_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PATHWAY   

[{REL}] Quan hệ  11 

 

11.7.2 CCF/CCI – Truy xuất phối hợp chăm sóc/Thông tin phối hợp chăm sóc (Sự 

kiện I22) 

Sự kiện này kích hoạt việc gửi một bản tin truy vấn từ một nhà cung cấp dịch vụ y 

tế đến một nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, một cơ sở dữ liệu lâm sàng hoặc một cơ quan 

quản lý về một bệnh nhân cụ thể. Bản tin Truy xuất phối hợp chăm sóc phải chứa đủ 

thông tin để nhà cung cấp dịch vụ y tế, cơ sở dữ liệu lâm sàng hoặc cơ quan quản lý có 

thể xác định được bệnh nhân cụ thể đó. Bản tin hồi đáp cho Truy xuất phối hợp chăm sóc 

là bản tin CCI – Thông tin phối hợp chăm sóc sức khỏe. Ý nghĩa của bản tin Thông tin 

truy vấn phối hợp chăm sóc là giống với ý nghĩa của bản tin Bản tin Phối hợp chăm sóc 

sức khỏe.  
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CCF^I22^CCF_I22: Truy xuất phối hợp chăm sóc sức khỏe 

Phân đoạn Mô tả Trạng thái Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

PID Định danh bệnh nhân  3 

 

CCI^I22^CCI_I22: Thông tin phối hợp chăm sóc sức khỏe 

Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin   2 

[{SFT}] Phân đoạn phần mềm  2 

[UAC] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[{ERR}] Lỗi  2 

PID Định danh bệnh nhân  3 

[PD1] Thông tin nhân khẩu học bổ sung  3 

[{NK1}] Thân nhân/ Các bên liên quan  3 

[{ --- bắt đầu INSURANCE   

  IN1 Bảo hiểm  6 

  [IN2] Thông tin bổ sung về bảo hiểm.  6 

  [IN3] Thông tin bổ sung về bảo hiểm - Chứng nhận  6 

}] --- kết thúc INSURANCE   

[{ --- bắt đầu APPOINTMENT_HISTORY   

  SCH Thông tin về hoạt động được xếp lịch  10 

  [{ --- bắt đầu RESOURCES   

    RGS Phân đoạn nhóm nguồn lực  10 

    [{ --- bắt đầu RESOURCE_DETAIL   

      < --- bắt đầu RESOURCE_OBJECT   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

        AIS| Thông tin cuộc hẹn - Dịch vụ  10 

        AIG| Thông tin cuộc hẹn - Nguồn lực chung 10  

        AIL| Thông tin cuộc hẹn - Địa điểm  10 

        AIP Thông tin cuộc hẹn - Nhân sự  10 

      > --- kết thúc RESOURCE_OBJECT   

      [{ --- bắt đầu RESOURCE_OBSERVATION   

        OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

      }] --- kết thúc RESOURCE_OBSERVATION   

    }] --- kết thúc RESOURCE_DETAIL   

  }] --- kết thúc RESOURCES   

}] --- kết thúc APPOINTMENT HISTORY   

[{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

    < --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

      OBR| Quan sát  4 

      ODS| 
Chỉ định/Y lệnh chế độ ăn/dinh dưỡng, bổ sung, yêu 

thích 
 4 

      PR1| Thủ tục  6 

      RF1| Thông tin giới thiệu  11 

      AL1| Thông tin về dị ứng  3 

      IAM| Thông tin về phản ứng bất lợi của bệnh nhân  3 

      ACC| Thông tin tai nạn  6 

      RMI| Sự cố thuộc Quản lý rủi ro  6 

      DB1| Thông tin về tàn tật  3 

      DG1| Chẩn đoán  6 

      DRG| Nhóm liên quan đến chẩn đoán  6 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

      PDA Bệnh nhân tử vong và khám nghiệm tử thi  3 

    > --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{ --- bắt đầu CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_OBSERVATION   

  }] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY_DETAIL   

  [{ --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY   

      < --- bắt đầu ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Tiền sử lâm sàng)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Tiền sử lâm sàng)  11 

      > --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Tiền sử lâm sàng)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_CLINICAL_HISTORY   

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

}] --- kết thúc CLINICAL_HISTORY   

{ --- bắt đầu PATIENT_VISITS   

  PV1 Bệnh nhân thăm khám  3 

  [PV2] Bệnh nhân thăm khám – Thông tin bổ sung  3 

} --- kết thúc PATIENT_VISITS   

[{ --- bắt đầu MEDICATION_HISTORY   

  ORC Chỉ định chung  4 

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ORDER_DETAIL   

    RXO Chỉ định dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXO)  4 

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

thái 
Chương 

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_OBSERVATION   

  ] --- kết thúc MEDICATION_ORDER_DETAIL   

  [ --- bắt đầu MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

    RXE Chỉ định mã hóa về dược phẩm/điều trị  4 

    {RXR} Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{RXC}] Thành phần dược phẩm/điều trị (của RXE)  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ENCODING_OBSERVATION 
  

  ] --- kết thúc MEDICATION_ENCODING_DETAIL   

  [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

    {RXA} Quản trị thuốc/điều trị  4 

    RXR Đường dùng thuốc/điều trị  4 

    [{ 
--- bắt đầu 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

      OBX Quan sát/Kết quả  7 

      [{PRT}] Sự tham gia  7 

    }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_OBSERVATION 
  

  }] 
--- kết thúc 

MEDICATION_ADMINISTRATION_DETAIL 
  

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

}] --- kết thúc MEDICATION_HISTORY   
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[{ --- bắt đầu PROBLEM   

  PRB Vấn đề  12 

  [{VAR}] Sai khác (Vấn đề)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PROBLEM   

      < --- bắt đầu ROLE_PROBLEM_OBJECT   

       ROL| Vai trò (vai trò vấn đề)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò vấn đề)  11 

      > --- kết thúc ROLE_PROBLEM_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò vấn đề)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PROBLEM   

  [{ --- bắt đầu PROBLEM_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PROBLEM_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PROBLEM   

[{ --- bắt đầu GOAL   

  GOL Mục tiêu  12 

  [{VAR}] Sai khác (Mục tiêu)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_GOAL   

      < --- bắt đầu ROLE_GOAL_OBJECT   

       ROL| Vai trò (Vai trò mục tiêu)  15 

       PRD Dữ liệu nhà cung cấp (Vai trò mục tiêu)  11 

      > --- kết thúc ROLE_GOAL_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò mục tiêu)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_GOAL   

  [{ --- bắt đầu GOAL_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 
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Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc GOAL_OBSERVATION   

}] --- kết thúc GOAL   

[{ --- bắt đầu PATHWAY   

  PTH Lộ trình điều trị  12 

  [{VAR}] Sai khác (Lộ trình điều trị)  15 

  [{ --- bắt đầu ROLE_PATHWAY   

      < --- bắt đầu ROLE_PATHWAY_OBJECT   

          ROL| Vai trò (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

        PRD 
Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế (Vai trò lộ trình 

điều trị) 
 11 

     > --- kết thúc ROLE_PATHWAY_OBJECT   

    [{VAR}] Sai khác (Vai trò lộ trình điều trị)  15 

  }] --- kết thúc ROLE_PATHWAY   

  [{ --- bắt đầu PATHWAY_OBSERVATION   

    OBX Quan sát/Kết quả  7 

    [{PRT}] Sự tham gia  7 

  }] --- kết thúc PATHWAY_OBSERVATION   

}] --- kết thúc PATHWAY   

[{REL}] Quan hệ  11 

11.8 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

11.8.1  RF1 - Phân đoạn Thông tin giới thiệu 

Phân đoạn này chứa các thông tin có thể hữu ích trong trường hợp gửi thư giới 

thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới 

thiệu đến. 



 Chương 11: Giới thiệu bệnh nhân 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền đã được bảo hộ. Trang 69 

Final Standard February 2014. 

HL7 Bảng thuộc tính - RF1 –Thông tin giới thiệu 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE O  0283 01137 Trạng thái thư giới thiệu 

2   CWE O  0280 01138 Mức độ ưu tiên của thư giới thiệu 

3   CWE O  0281 01139 Loại thư giới thiệu 

4   CWE O Y 0282 01140 Xử lý thư giới thiệu 

5   CWE O  0284 01141 Phân nhóm thư giới thiệu 

6   EI R   01142 Định danh thư giới thiệu gốc/ban đầu 

7   DTM O   01143 Ngày bắt đầu hiệu lực 

8   DTM O   01144 Ngày hết hiệu lực 

9   DTM O   01145 Ngày xử lý 

10   CWE O Y 0336 01228 Lý do giới thiệu 

11   EI O Y  01300 Định danh thư giới thiệu bên ngoài 

12   CWE O  0865 02262 Trạng thái hoàn thành của hồ sơ giới thiệu  

13 24  DTM O N  03400 Ngày dừng điều trị theo kế hoạch 

14 60  ST O N  03401 Văn bản về lý do giới thiệu 

15 721  CQ O N  03402 Số lần điều trị/đơn vị được cho phép 

16 721  CQ O N  03403 Số lần điều trị/đơn vị đã sử dụng 

17 721  CQ O N  03404 Số lần điều trị/đơn vị xếp lịch 

18 20  M0 O N  03405 Trị giá các lợi ích còn lại 

19 250  XON O N  03406 Nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép 

20 250  XCN O N  03407 Chuyên gia y tế được cấp phép 

21 60  ST O N  03408 Văn bản về nguồn giới thiệu 

22 24  DTM O N  03409 Ngày liên hệ với nguồn giới thiệu 

23 250  XTN O N  03410 Số điện thoại của nguồn giới thiệu 

24 250  ST O N  03411 Nhận xét 

25 1  ID O N 0206 03412 Mã hành động 
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11.8.1.0 RF1-1   Trạng thái thư giới thiệu   (CWE)   01137 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of 

Coding System (ID)> ^ <Alternate Identifier (ST)> ^ 

<Alternate Text (ST)> ^ <Name of Alternate Coding System 

(ID)> ^ <Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding 

System Version ID (ST)> ^ <Original Text (ST)> ^ <Second 

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

<Name of Second Alternate Coding System (ID)> ^ <Second 

Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ <Coding System 

OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ <Value Set Version ID 

(DTM)> ^ <Alternate Coding System OID (ST)> ^ <Alternate 

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID 

(DTM)> ^ <Second Alternate Coding System OID (ST)> ^ 

<Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second Alternate 

Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa trạng thái của thư giới thiệu như đã được 

định nghĩa bởi nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến hoặc nhà cung cấp dịch vụ y 

tế giới thiệu. Tham khảo Bảng 0283 do người dùng định nghĩa – Trạng thái thư giới thiệu 

trong Chương 2C, Các bảng mã, để tham khảo các giá trị gợi ý.   

 

11.8.1.2 RF1-2   Mức độ ưu tiên của thư giới thiệu   (CWE)   01138 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mức độ cấp bách của thư giới thiệu. Tham 

khảo Bảng 0280 do người dùng định nghĩa – Mức độ ưu tiên của thư giới thiệu trong 

Chương 2C, Các bảng mã, để tham khảo các giá trị gợi ý. 
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11.8.1.3 RF1-3   Loại thư giới thiệu   (CWE)   01139 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại của thư giới thiệu. Mối liên kết giữa thư 

giới thiệu với một chuyên khoa y tế hoặc một loại nguồn lực là không chặt chẽ. Tham 

khảo Bảng 0281 do người dùng định nghĩa – Loại thư giới thiệu trong Chương 2C, Các 

bảng mã, để tham khảo các giá trị gợi ý.  

 

11.8.1.4 RF1-4   Xử lý thư giới thiệu   (CWE)   01140 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa loại phản hồi hoặc hành động mà nhà cung 

cấp dịch vụ y tế giới thiệu mong muốn từ nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. 

Tham khảo Bảng 0282 do người dùng định nghĩa – Xử lý thư giới thiệu để tham khảo các 

giá trị gợi ý.  

 

11.8.1.5 RF1-5   Phân nhóm thư giới thiệu   (CWE)   01141 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm nơi cuộc giới thiệu sẽ diễn ra. 

Tham khảo Bảng 0284 do người dùng định nghĩa – Phân mục thư giới thiệu để tham 

khảo các giá trị gợi ý.  

 

11.8.1.6 RF1-6   Định danh thư giới thiệu gốc   (EI)   01142 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng khởi tạo và 

ấn định cho thư giới thiệu. Đây là một trường dữ liệu tổng hợp. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi gồm tối đa 15 ký tự để định danh mỗi 

thư giới thiệu đơn lẻ. Nó được gán bởi ứng dụng khởi tạo, và định danh một thư giới 

thiệu cũng như các giao dịch sau đó về thư giới thiệu một cách duy nhất trong số tất cả 

các thư giới thiệu tương tự gửi từ một ứng dụng xử lý cụ thể. 

Thành phần dữ liệu thứ hai có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc) vì bản thân 

trường dữ liệu này cũng đã được định nghĩa là một định danh thư giới thiệu.   

Thành phần dữ liệu thứ ba cũng có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc). Nếu 

được sử dụng, nó cần chứa định danh của ứng dụng cho ứng dụng được giới thiệu đến 

hoặc ứng dụng bên ngoài (tức là không phải ứng dụng khởi tạo). Định danh của ứng dụng 

là một chuỗi gồm tối đa 15 ký tự có quan hệ duy nhất với một ứng dụng. Một cơ sở của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế nhất định, hoặc một nhóm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế có 

trao đổi thông tin qua lại với nhau, cần lập một danh sách duy nhất bao gồm các ứng 

dụng có thể là ứng dụng khởi tạo hoặc ứng dụng tiếp nhận, và gán các định danh ứng 

dụng duy nhất cho mỗi ứng dụng trong số đó. Danh sách định danh ứng dụng này trở 

thành một trong các danh sách từ điển tổng thể của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Do ứng 

dụng đóng các vai trò ứng dụng khác nhau đều có thể gửi và nhận các bản tin giới thiệu, 

định danh ứng dụng do hệ thống có thẩm quyền cấp có thể không nhận diện được ứng 

dụng gửi hoặc nhận một bản tin cụ thể. Các thành phần dữ liệu trong phân đoạn tiêu đề 

bản tin (MSH) được cung cấp để định danh các ứng dụng gửi và nhận thực tế.     

 

11.8.1.7 RF1-7   Ngày bắt đầu có hiệu lực   (DTM)   01143 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bắt đầu có hiệu lực của thư giới thiệu.   

11.8.1.8 RF1-8   Ngày hết hiệu lực   (DTM)   01144 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn của thư giới thiệu. 
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11.8.1.9 RF1-9   Ngày xử lý   (DTM)   01145 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày khởi tạo thư giới thiệu. Nó được sử 

dụng cho các trường hợp xin phê duyệt cho hoạt động đã xảy ra.  

11.8.1.10 RF1-10   Lý do giới thiệu   (CWE)   01228  

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa nội dung của lý do dẫn đến việc giới thiệu. 

Tham khảo Bảng 0336 do người dùng định nghĩa – Lý do giới thiệu để tham khảo các giá 

trị gợi ý.  

 

11.8.1.11 RF1-11   Định danh thư giới thiệu bên ngoài   (EI)   01300 

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 lâu dài của ứng dụng bên 

ngoài dành cho thư giới thiệu. Tức là, định danh thư giới thiệu này không thuộc về ứng 

dụng khởi tạo ra thư giới thiệu và gán định danh thư giới thiệu gốc. 

Thành phần dữ liệu đầu tiên là một chuỗi gồm tối đa là 15 ký tự để nhận diện mỗi 

thư giới thiệu duy nhất. Nó thường được gán bởi ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ y tế 

được giới thiệu đến khi hồi đáp một thư giới thiệu được khởi tạo bởi một ứng dụng của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, và nó định danh một thư giới thiệu cùng những giao 

dịch về sau liên quan đến thư giới thiệu một cách duy nhất giữa tất cả các thư giới thiệu 

tương tự cho một ứng dụng xử lý cụ thể của nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu 

đến. Ví dụ, khi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (nhà cung cấp dịch vụ y 

tế giới thiệu) gửi một thư giới thiệu đến một chuyên gia (nhà cung cấp dịch vụ y tế được 

giới thiệu đến), hệ thống ứng dụng của chuyên gia này có thể chấp nhận thư giới thiệu và 

gán cho nó một định danh thư giới thiệu mới định danh duy nhất của thư giới thiệu cụ thể 

này trong hệ thống ứng dụng của chuyên gia. Định danh thư giới thiệu mới sẽ được đặt 

trong trường dữ liệu Định danh thư giới thiệu bên ngoài khi chuyên gia trả lời bác sĩ 

chăm sóc sức khỏe ban đầu.  
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Thành phần dữ liệu thứ hai có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc) vì bản thân 

trường dữ liệu này đã được định nghĩa là một Định danh thư giới thiệu.   

Thành phần dữ liệu thứ ba cũng có thuộc tính tùy chọn. Nếu được sử dụng, nó cần 

chứa định danh ứng dụng cho ứng dụng được giới thiệu đến hoặc ứng dụng bên ngoài 

(nghĩa là không phải ứng dụng khởi tạo). Định danh ứng dụng là một chuỗi gồm tối đa 15 

ký tự được liên kết duy nhất với một ứng dụng. Một cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nhất 

định, hoặc một nhóm các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế có trao đổi thông tin qua lại với 

nhau nên lập một danh sách duy nhất gồm các ứng dụng có thể là ứng dụng khởi tạo hoặc 

ứng dụng nhận, và gán các định danh ứng dụng duy nhất cho mỗi ứng dụng trong số đó. 

Danh sách định danh ứng dụng này trở thành một trong những danh sách từ điển tổng thể 

(danh mục dùng chung) của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Do các ứng dụng đóng vai trò 

ứng dụng khác nhau đều có thể gửi và tiếp nhận các bản tin giới thiệu, định danh ứng 

dụng do hệ thống có thẩm quyền cấp có thể không nhận diện được ứng dụng gửi hoặc 

nhận một bản tin cụ thể. Các thành phần dữ liệu có trong phân đoạn tiêu đề bản tin 

(MSH) được cung cấp để định danh các ứng dụng gửi và nhận thực tế.  

 

11.8.1.12 RF1-12   Trạng thái hoàn thiện hồ sơ giới thiệu   (CWE)   02262 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này có thể được sử dụng để nhà cung cấp nhận bản tin 

biết rằng tiền sử lâm sàng trong bản tin là chưa đầy đủ và các thông tin bổ sung sẽ được 

cung cấp sau đó. Tham khảo Bảng 0865 do người dùng định nghĩa – Trạng thái hoàn 

thiện hồ sơ giới thiệu để tham khảo các giá trị gợi ý. 

 

11.8.1.13 RF1-13   Ngày kết thúc điều trị theo kế hoạch   (DTM)   03400 

Định nghĩa: Ngày kết thúc điều trị theo kế hoạch là ngày mà đợt điều trị cho bệnh 

nhân theo thư giới thiệu này dự kiến sẽ được hoàn thành, dựa trên các phác đồ điều trị. 

Giá trị này có thể được sử dụng để cho biết rằng cần xin kéo dài thời hạn ủy quyền (cấp 

phép) nếu đợt điều trị kéo dài hơn dự kiến. 
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11.8.1.14 RF1-14   Văn bản về lý do giới thiệu   (ST)   03401 

Định nghĩa: Lý do giới thiệu là một trường dữ liệu văn bản tự do cho phép người 

dùng ghi lại lý do giới thiệu theo định dạng không mã hóa. Thông thường trường dữ liệu 

này sẽ mô tả tình trạng hoặc bệnh tật của bệnh nhân là lý do lập thư giới thiệu.  

 

11.8.1.15 RF1-15   Số lần điều trị/đơn vị được cấp phép   (CQ)   03402 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Khoảng thời gian được cấp phép (hoặc ủy quyền) là lượng thời gian 

được tính theo ngày hoặc theo số lần thăm khám mà bệnh nhân được cấp phép để được 

điều trị theo thư giới thiệu này. Khoảng thời gian theo “số ngày” được dành cho trường 

hợp cấp phép nội trú.  

 

11.8.1.16 RF1-16   Số lần điều trị/đơn vị đã sử dụng  (CQ)   03403 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Khoảng thời gian đã sử dụng là lượng thời gian được tính theo ngày 

hoặc số lần thăm khám mà bệnh nhân đã sử dụng trong khoảng thời gian được cấp phép 

ban đầu. Khoảng thời gian “số ngày” được sử dụng cho trường hợp cấp phép điều trị nội 

trú.  
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11.8.1.17 RF1-17   Số lần điều trị/đơn vị theo lịch   (CQ)   03404 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Số lần điều trị theo lịch là lượng thời gian được tính theo ngày hoặc 

số lần thăm khám đã xếp lịch cho những lần điều trị theo kế hoạch của bệnh nhân. 

Khoảng thời gian “số ngày” được dành cho trường hợp cấp phép điều trị nội trú. 

 

11.8.1.18 RF1-18   Trị giá các lợi ích còn lại   (MO)   03405 

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

Định nghĩa: Trị giá các lợi ích còn lại là số tiền còn lại từ công ty bảo hiểm liên 

quan đến đến thư giới thiệu này.  

 

11.8.1.19 RF1-19   Nhà cung cấp được cấp phép   (XON)   03406 

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã loại tên tổ chức(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này phản ánh tổ chức mà bệnh nhân được giới thiệu 

đến để thực hiện các thủ tục (thủ thuật, kỹ thuật, phẫu thuật, …). Nhà cung cấp dịch vụ y 
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tế được cấp phép (ủy quyền) phản ánh tổ chức được thừa nhận bởi hãng bảo hiểm là được 

phép thực hiện các dịch vụ mà bệnh nhân được chỉ định/yêu cầu trong thư giới thiệu. 

 

11.8.1.20 RF1-20   Chuyên gia y tế được cấp phép   (XCN)   03407 

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 dành cho 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 dành cho 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 Hệ thống/đơn vị cấp định danh(HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Chuyên gia y tế được cấp phép biểu thị cho chuyên gia y tế cụ thể 

được cấp phép để thực hiện các dịch vụ y tế đối với bệnh nhân. Trường dữ liệu này ít khi 

được sử dụng, vì thông thường việc cấp phép được thực hiện cho một nhóm/tổ chức chứ 

không phải cho một chuyên gia cụ thể trong nhóm đó. 

 

11.8.1.21 RF1-21   Văn bản về nguồn giới thiệu   (ST)   03408 

Định nghĩa: Văn bản về nguồn giới thiệu cho phép người dùng lấy được các thông 

tin (ví dụ tên) của người đã liên lạc về một thư giới thiệu cụ thể. 

 

11.8.1.22 RF1-22   Ngày liên lạc nguồn giới thiệu   (DTM)   03409 

Định nghĩa: Ngày liên lạc nguồn giới thiệu cho phép người dùng lấy được thông 

tin về ngày mà người đó đã được liên lạc về một thư giới thiệu cụ thể. 

 

11.8.1.23 RF1-23   Số điện thoại của nguồn giới thiệu   (XTN)   03410 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Số điện thoại của nguồn giới thiệu cho phép người dùng có được số 

điện thoại của người đã liên lạc về một thư giới thiệu cụ thể. 

 

11.8.1.24 RF1-24   Nhận xét  (TX)   03411 

Định nghĩa: Trường dữ liệu nhận xét là trường dữ liệu văn bản tự do cho phép 

người dùng ghi lại bất kỳ lưu ý nào liên quan đến thư giới thiệu. Đây là trường dữ liệu 

ghi chú duy nhất cho phép người dùng thêm văn bản bổ sung vào bất kỳ lúc nào, hoặc 

thay thế các văn bản đã tồn tại. 

 

11.8.1.25 RF1-25   Mã hành động   (ID)   03412 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định hành động cần thực hiện đối với thư giới 

thiệu này. Tham khảo Bảng HL7 0206 – Mã hành động của phân đoạn trong Chương 2, 

Các bảng mã, để tham khảo các giá trị hợp lệ. Khi trường dữ liệu này có giá trị, phân 

đoạn AUT không ở “phương thức chụp nhanh”, mà ở “phương thức hành động”.    
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11.8.2 AUT - Phân đoạn Thông tin cấp phép 

Phân đoạn này trình diễn thông tin cấp phép hoặc cấp phép trước dành cho một thủ 

tục được giới thiệu hoặc dịch vụ y tế được yêu cầu bởi tổ chức thanh toán chi trả cho dịch 

vụ chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. 

HL7 Bảng thuộc tính - AUT – Thông tin cấp phép 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE O  0072 01146 
Tổ chức thanh toán cấp phép, ID chương 

trình 

2   CWE R  0285 01147 Tổ chức thanh toán cấp phép, ID công ty 

3  45# ST O   01148 Tổ chức thanh toán cấp phép, Tên công ty 

4   DTM O   01149 Ngày cấp phép bắt đầu có hiệu lực 

5   DTM O   01150 Ngày hết hạn cấp phép 

6   EI C   01151 Định danh thư cấp phép 

7   CP O   01152 Giới hạn hoàn trả chi phí 

8   CQ O   01153 Số lần điều trị theo yêu cầu 

9   CQ O   01154 Số lần điều trị cho phép 

10   DTM O   01145 Ngày xử lý 

11   CWE O Y  02375 (Các) chuyên khoa theo yêu cầu 

12   CWE O Y  02376 (Các) chuyên khoa được cho phép 

13 250  CWE R N  03413 Loại thư giới thiệu cấp phép 

14 250  CWE O N  03414 Trạng thái phê duyệt 

15 24  DTM O N  03415 Ngày kết thúc điều trị theo kế hoạch 

16 250  CWE O N  03416 Dịch vụ lâm sàng (y tế) 

17 60  ST O N  03417 Văn bản về lý do 

18 721  CQ O N  03418 Thời gian điều trị/đơn vị được cấp phép 

19 721  CQ O N  03419 Thời gian điều trị/đơn vị đã sử dụng 

20 721  CQ O N  03420 Thời gian điều trị/đơn vị được xếp lịch 

21 250  CWE O N  03421 Loại thăm khám 

22 20  MO O N  03422 Trị giá các lợi ích còn lại 

23 250  XON O N  03423 Nhà cung cấp được cấp phép 
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

24 250  XCN O N  03424 Chuyên gia y tế được cấp phép 

25 60  ST O N  03425 Văn bản về nguồn cấp phép 

26 24  DTM O N  03426 Ngày liên hệ nguồn cấp phép 

27 250  XTN O N  03427 Số điện thoại nguồn cấp phép 

28 254  ST O N  03428 Nhận xét 

29 1  ID O N 0206 03429 Mã hành động 

 

11.8.2.0 AUT – Các định nghĩa trường dữ liệu 

  

11.8.2.1 AUT-1   Tổ chức thanh toán cấp phép, ID chương trình   (CWE)   

01146 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ID của chương trình bảo hiểm cho phép điều 

trị. Giá trị của trường dữ liệu phải là các thông tin nhập (thông tin đầu vào) trong bảng 

mã các chương trình bảo hiểm được định nghĩa nội bộ. Bảng 0072 do người dùng định 

nghĩa – ID chương trình bảo hiểm được sử dụng như định danh HL7 dành cho bảng do 

người dùng định nghĩa các giá trị của trường dữ liệu này.    
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11.8.2.2 AUT-2   Tổ chức thanh toán cấp phép, ID công ty   (CWE)   01147 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ID của công ty bảo hiểm hoặc thực thể/tổ 

chức khác quản lý chương trình thanh toán cấp phép cho điều trị. Giá trị của trường dữ 

liệu này có thể là thông tin nhập trong bảng mã các tổ chức thanh toán chi phí được định 

nghĩa nội bộ. Bảng 0285 do người dùng định nghĩa – Các mã ID công ty bảo hiểm được 

sử dụng như định danh HL7 dành cho bảng do người dùng định nghĩa các giá trị của 

trường dữ liệu này.  

 

11.8.2.3 AUT-3   Tổ chức thanh toán cấp phép, Tên công ty   (ST)   01148 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của Công ty bảo hiểm hoặc các thực 

thể/tổ chức khác quản lý chương trình thanh toán cấp phép cho điều trị. 

11.8.2.4 AUT-4   Ngày cấp phép bắt đầu có hiệu lực   (DTM)   01149 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa Ngày có hiệu lực của thư cấp phép. 

11.8.2.5 AUT-5   Ngày hết hạn cấp phép   (DTM)   01150 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày hết hạn mà sau đó thư cấp phép điều trị 

sẽ không còn hiệu lực từ góc độ của chương trình chi trả (có nghĩa là, sau ngày này 

chương trình bảo hiểm hoặc thanh toán chi phí điều trị sẽ không còn hiệu lực hoặc không 

thanh toán các khoản chi phí điều trị phát sinh). 

 

11.8.2.6 AUT-6   Định danh thư cấp phép   (EI)   01151 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa định danh lâu dài của ứng dụng của tổ chức 

thanh toán chi phí được gán để theo dõi thư cấp phép và tất cả các tài liệu hóa đơn liên 

quan. Trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc tùy điều kiện. Nó không có thuộc tính 

bắt buộc trong trường hợp thông tin cấp phép đang được yêu cầu. Tuy nhiên, trong 
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trường hợp phân đoạn này được chứa trong một bản tin hồi đáp cho yêu cầu và có chứa 

Thông tin cấp phép thì trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc. Đây là một trường dữ 

liệu phức hợp. 

Thành phần dữ liệu thứ nhất của trường dữ liệu là một chuỗi gồm tối đa 15 ký tự 

để định danh một thư cấp phép duy nhất. Nó được gán bởi ứng dụng của tổ chức thanh 

toán chi phí, và nó định danh thư cấp phép cùng các giao dịch hóa đơn sau đó xuất phát 

từ một thư cấp phép nhất định, định danh này là duy nhất trong tất cả các thư cấp phép do 

cùng một ứng dụng xử lý cụ thể cấp phát. 

Thành phần dữ liệu thứ hai có thuộc tính tùy chọn bởi vì bản thân trường dữ liệu 

này đã được định nghĩa như một định danh thư cấp phép. 

Thành phần dữ liệu thứ ba cũng có thuộc tính tùy chọn. Nếu được sử dụng, nó 

phải chứa định danh ứng dụng dành cho ứng dụng của tổ chức thanh toán chi phí. Định 

danh ứng dụng là một chuỗi gồm tối đa sáu ký tự được liên kết duy nhất với một ứng 

dụng. Một cơ sở của tổ chức cung cấp dịch vụ y tế, hoặc một nhóm các cơ sở cung cấp 

dịch vụ y tế có trao đổi thông tin qua lại với nhau nên lập một danh sách duy nhất bao 

gồm các ứng dụng có thể là ứng dụng khởi tạo hoặc ứng dụng tiếp nhận, và sau đó gán 

các định danh ứng dụng duy nhất cho mỗi ứng dụng trong số các ứng dụng đó. Danh sách 

định danh ứng dụng này sẽ trở thành một trong những danh sách từ điển tổng thể (danh 

mục dùng chung) của cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. Do các ứng dụng đóng vai trò ứng 

dụng khác nhau đều có thể gửi và nhận các bản tin chứa thông tin cấp phép, định danh 

ứng dụng của tổ chức thanh toán chi phí có thể không nhận biết được ứng dụng đang gửi 

hoặc tiếp nhận một bản tin cụ thể. Các thành phần dữ liệu trong Phân đoạn tiêu đề bản tin 

(MSH) được cung cấp để định danh các ứng dụng đang gửi và nhận trên thực tế. 

 

11.8.2.7 AUT-7   Giới hạn hoàn trả chi phí  (CP)   01152 

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Giá (MO):  <Quantity (NM)> & <Denomination (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị khoảng (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giá trị hoàn trả bằng đồng đô-la được quy 

định bởi chương trình thanh toán chi phí của hình thức điều trị được cấp phép. 

 

11.8.2.8 AUT-8   Số lần điều trị yêu cầu   (CQ)   01153 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lần yêu cầu thực hiện điều trị cho bệnh 

nhân mà không cần xin cấp phép thêm. 

 

11.8.2.9 AUT-9   Số lần điều trị được cấp phép   (CQ)   01154 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa số lần được phép điều trị cho bệnh nhân mà 

không cần xin cấp phép bổ sung.  
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11.8.2.10 AUT-10   Ngày xử lý   (DTM)   01145 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày thư cấp phép được bên cấp phép khởi 

tạo. 

11.8.2.11 AUT-11   (Các) chuyên khoa yêu cầu   (CWE)   02375 

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: Chuyên khoa – phạm vi của dịch vụ y tế đang được yêu cầu hoàn trả 

chi phí dịch vụ. Ví dụ như Vật lý trị liệu, Trị liệu bệnh nghề nghiệp, Trị liệu ngôn ngữ, 

v.v. Trường dữ liệu này chứa (các) chuyên khoa được yêu cầu.  

 

11.8.2.12 AUT-12   (Các) chuyên khoa được cấp phép   (CWE)   02376 

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: Chuyên khoa – phạm vi dịch vụ y tế được cấp phép sẽ được hoàn trả 

chi phí dịch vụ. Ví dụ như Vật lý trị liệu, Trị liệu bệnh nghề nghiệp, Trị liệu khả năng 

phát âm, v.v. Trường dữ liệu này chứa (các) chuyên khoa được cấp phép. 
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11.8.2.13 AUT-13   Loại thư giới thiệu cấp phép   (CWE)   03413 

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: Loại thư cấp phép/thư giới thiệu phân biệt nội dung của phân đoạn 

này đề cập đến thư cấp phép hoặc thư giới thiệu hoặc các loại khác. HJB: Tôi không nghĩ 

chúng ta cần trường dữ liệu này cho HL7 vì phân đoạn này khác với phân đoạn RF1. 

 

11.8.2.14 AUT-14   Trạng thái phê duyệt   (CWE)   03414 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trạng thái phê duyệt thư cấp phép/thư giới thiệu cho biết trạng thái đó 

của thư cấp phép.  

 

11.8.2.15 AUT-15   Ngày kết thúc điều trị theo kế hoạch   (DTM)   03415 

Định nghĩa: Ngày kết thúc điều trị theo kế hoạch của thư cấp phép có nghĩa là 

ngày mà chương trình điều trị cho bệnh nhân theo thư cấp phép này được dự kiến hoàn 

tất, dựa trên các phác đồ điều trị. Giá trị này có thể được sử dụng để chỉ báo rằng cần xin 

gia hạn cấp phép, nếu việc điều trị kéo dài hơn thời gian dự kiến. 
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11.8.2.16 AUT-16   Dịch vụ lâm sàng   (CWE)   03416 

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: Dịch vụ lâm sàng (y tế) trong thư cấp phép cung cấp phương tiện để 

phân nhóm thư cấp phép. Điều này đặc biệt có giá trị để phân biệt các thư cấp phép 

không có mã thủ tục cụ thể kèm theo.   

 

11.8.2.17 AUT-17   Văn bản về lý do   (ST)   03417 

Định nghĩa: Lý do cấp phép là một trường dữ liệu văn bản tự do cho phép người 

dùng ghi lại lý do cấp phép theo định dạng không mã hóa. Thông thường trường dữ liệu 

này sẽ mô tả tình trạng hoặc bệnh tật của bệnh nhân mà thư cấp phép ghi nhận. 

 

11.8.2.18 AUT-18  Thời gian điều trị/đơn vị được cấp phép   (CQ)   03418 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Khoảng thời gian được cấp phép là lượng thời gian tính bằng ngày 

hoặc bằng số lần thăm khám mà bệnh nhân được cấp phép để điều trị theo thư cấp phép 

này. Khoảng thời gian theo “số ngày” được dành cho trường hợp cấp phép cho điều trị 

nội trú.  

 

11.8.2.19 AUT-19   Thời gian điều trị/đơn vị đã sử dụng   (CQ)   03419 

Thành phần dữ liệu:  <Quantity (NM)> ^ <Units (CWE)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Khoảng thời gian đã sử dụng là lượng thời gian, tính bằng ngày hoặc 

số lần thăm khám mà bệnh nhân đã sử dụng từ khoảng thời gian được cấp phép ban đầu. 

Khoảng thời gian “số ngày” được sử dụng trong trường hợp cấp phép điều trị nội trú. 

 

11.8.2.20 AUT-20  Thời gian điều trị/đơn vị được xếp lịch   (CQ)   03420 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Đơn vị (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Khoảng thời gian điều trị đã xếp lịch là lượng thời gian, tính theo 

ngày hoặc số lần thăm khám, mà bệnh nhân đã xếp lịch cho kế hoạch điều trị. Khoảng 

thời gian “số ngày” được sử dụng cho trường hợp cấp phép điều trị nội trú. 

 

11.8.2.21 AUT-21   Loại thăm khám   (CWE)   03421 

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: Loại thăm khám của thư cấp phép cung cấp phương tiện để xác định 

môi trường thực hiện các dịch vụ được cấp phép. Ví dụ, thông thường một thủ tục chỉ 
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được cấp phép cho môi trường điều trị ngoại trú. Nếu có lý do gì khiến thủ tục được thực 

hiện trong môi trường nội trú, thì cần phải có một thư cấp phép mới.   

 

11.8.2.22 AUT-22   Trị giá các lợi ích còn lại   (MO)   03422 

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

Định nghĩa: Trị giá các lợi ích được cấp phép là giá trị khoản tiền còn lại từ công 

ty bảo hiểm liên quan đến thư cấp phép này.  

 

11.8.2.23 AUT-23   Nhà cung cấp dịch vụ y tế được cấp phép   (XON)   03423 

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã loại tên tổ chức(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết tổ chức mà bệnh nhân được giới thiệu 

đến, hoặc tổ chức được cấp phép để thực hiện (các) thủ tục. Nhà cung cấp dịch vụ y tế 

được cấp phép là tổ chức được thừa nhận bởi công ty bảo hiểm được phép thực hiện các 

dịch vụ cho bệnh nhân như quy định trong thư cấp phép. 
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11.8.2.24 AUT-24   Chuyên gia y tế được cấp phép   (XCN)   03424 

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 dành cho 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 dành cho 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 Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thể chế cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp định danh (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Chuyên gia y tế được cấp phép nghĩa là chuyên gia y tế cụ thể được 

cấp phép thực hiện các dịch vụ y tế cho bệnh nhân. Đây là trường ít được sử dụng hơn, vì 

hầu hết thư cấp phép được lập cho một nhóm/tổ chức chứ không phải dành riêng cho một 

chuyên gia y tế cụ thể trong nhóm đó. 

 

11.8.2.25 AUT-25   Văn bản về nguồn cấp phép   (ST)   03425 

Định nghĩa: Văn bản về nguồn cấp phép cho phép người dùng ghi lại các thông tin 

(ví dụ tên) của người đã được liên lạc về một thư cấp phép cụ thể. 

 

11.8.2.26 AUT-26   Ngày liên lạc nguồn cấp phép   (DTM)   03426 

Định nghĩa: Ngày liên lạc nguồn cấp phép cho phép người dùng ghi lại ngày đã 

liên lạc người nêu trên về thư cấp phép cụ thể đó. 

 

11.8.2.27 AUT-27   Số điện thoại của nguồn cấp phép   (XTN)   03427 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Số điện thoại của nguồn cấp phép cho phép người dùng ghi lại số điện 

thoại của người đã được liên lạc liên quan đến một thư cấp phép cụ thể. 

 

11.8.2.28 AUT-28   Nhận xét  (TX)   03428 

Định nghĩa: Các lưu ý cấp phép cho phép điền một văn bản theo định dạng tự do 

để ghi lại bất kỳ lưu ý nào mà người dùng muốn lưu lại liên quan đến việc cấp phép. Đây 

là một trường dữ liệu ghi chú duy nhất cho phép người dùng thêm văn bản bổ sung mọi 

lúc và thay thế văn bản đã có. 

 

11.8.2.29 AUT-29   Mã hành động   (ID)   03429 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định hành động cần được thực hiện với thư 

cấp phép này. Tham khảo Bảng 0206 của HL7 – Mã hành động của phân đoạn trong 

Chương 2 để tham khảo các giá trị gợi ý. Khi trường dữ liệu này có giá trị, phân đoạn 

AUT không được ở “chế độ chụp nhanh” mà phải ở “chế độ hành động”.   

 

11.8.3 PRD - Phân đoạn Dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ y tế  

Phân đoạn này sẽ được sử dụng như một phần của bản tin giới thiệu bệnh nhân và 

các giao dịch liên quan. Phân đoạn PRD chứa các dữ liệu tập trung cụ thể vào một thư 

giới thiệu, và nó mang bản chất liên doanh nghiệp (liên tổ chức/cơ sở). Lý giải cho việc 

xuất hiện phân đoạn mới này xuất phát từ thực tế là chúng ta đang phải làm việc với 

những thư giới thiệu được gửi từ bên ngoài đến các cơ sở y tế nhận được chúng. Do đó, 

việc sử dụng dùng một phân đoạn như phân đoạn PV1 hiện tại sẽ không đáp ứng đầy đủ 

tất cả các thông tin hồi đáp có thể được yêu cầu bởi cơ sở hoặc ứng dụng tiếp nhận. 

Ngoài ra, phân đoạn PV1 không phải lúc nào cũng cung cấp đủ thông tin để cho phép cơ 
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sở bên ngoài nhận diện được đầy đủ thực thể đang giới thiệu. Thông tin chứa trong phân 

đoạn PRD sẽ bao gồm nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu, nhà cung cấp dịch vụ y tế 

được giới thiệu đến, địa điểm hoặc dịch vụ được giới thiệu đến, và địa chỉ phòng khám 

của nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu.  

HL7 Bảng thuộc tính - PRD – Dữ liệu của nhà cung cấp dịch vụ y tế  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE R Y 0286 01155 Vai trò nhà cung cấp 

2   XPN O Y  01156 Tên nhà cung cấp 

3   XAD O Y  01157 Địa chỉ nhà cung cấp 

4   PL O   01158 Địa điểm nhà cung cấp 

5   XTN O Y  01159 Thông tin liên lạc của nhà cung cấp 

6   CWE O  0185 00684 Phương thức liên lạc được ưu tiên  

7   PLN O Y 0338 01162 Định danh nhà cung cấp 

8   DTM O   01163 
Ngày bắt đầu hiệu lực của vai trò nhà cung 

cấp 

9   DTM O Y  01164 Ngày hết hiệu lực của vai trò nhà cung cấp 

10   XON O N  02256 Tên và định danh của tổ chức cung cấp 

11   XAD O Y  02257 Địa chỉ tổ chức của nhà cung cấp 

12   PL O Y  02258 
Thông tin về địa điểm của tổ chức cung 

cấp 

13   XTN O Y  02259 Thông tin liên lạc của tổ chức cung cấp 

14   CWE O N 0185 02260 Phương thức liên lạc với tổ chức cung cấp 

file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70286
file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70338
file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
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11.8.3.0 PRD – Các định nghĩa của trường dữ liệu  

 

11.8.3.1 PRD-1   Vai trò của nhà cung cấp   (CWE)   01155 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa vai trò liên lạc xác định mối quan hệ của cá 

nhân hoặc tổ chức được mô tả trong phân đoạn này đối với bệnh nhân đang được giới 

thiệu. Khi thư giới thiệu mang tính liên doanh nghiệp, có nhiều mối quan hệ quan trọng 

cần được xác định. Ví dụ, việc định danh một cách phù hợp cả nhà cung cấp dịch vụ y tế 

giới thiệu và nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến là vô cùng quan trọng để xử 

lý một cách phù hợp thư giới thiệu. Ngoài ra, một số doanh nghiệp/tổ chức/thực thể có 

thể mong muốn có thông tin liên quan đến nhà cung cấp tư vấn hoặc định danh của cá 

nhân thực tế đã lập thư giới thiệu. Vai trò liên lạc này cũng có thể mở rộng để phản ánh 

các cá nhân liên quan cần chuyển tiếp hoặc gửi bản sao thư giới thiệu này. Tham khảo 

Bảng 0286 do người dùng định nghĩa – Vai trò nhà cung cấp để tham khảo các giá trị gợi 

ý.   

 

11.8.3.2 PRD-2   Tên nhà cung cấp   (XPN)   01156 

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 dành cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own 

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

Partner/Spouse (ST)> 

file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70286
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Thành phần dữ liệu con dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của nhà cung cấp dịch vụ y tế được định 

danh trong phân đoạn này. Nhìn chung, trường dữ liệu này sẽ mô tả bác sĩ liên quan đến 

thư giới thiệu. Tuy nhiên, nó không chỉ giới hạn ở các bác sĩ. Nếu nhà cung cấp dịch vụ y 

tế là một tổ chức thì trường dữ liệu PRD-10 – Tên và định danh tổ chức cung cấp sẽ được 

sử dụng. Trường dữ liệu này có thể chứa tên của bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế hợp lệ 

nào có liên quan đến thư giới thiệu này. Nếu Tên nhà cung cấp dịch vụ y tế này là tên một 

bác sĩ, có thể tham khảo trường dữ liệu PRD-7-Định danh nhà cung cấp để có định danh 

của bác sĩ.  

 

11.8.3.3 PRD-3   Địa chỉ của nhà cung cấp   (XAD)   01157 

Thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State or 

Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> ^ 

<Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census Tract 

(CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ gửi thư của nhà cung cấp dịch vụ y tế 

được định danh trong phân đoạn này. Một trong những thành phần dữ liệu chủ chốt để 

hoàn tất “vòng/chu kỳ chăm sóc” và gắn kết nhà cung cấp/tổ chức bằng cách gửi thư về 

các hoạt động tiếp theo cho nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu. 

 

11.8.3.4 PRD-4   Địa điểm của nhà cung cấp   (PL)   01158 

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

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

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

<Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ y tế khi 

cần phải tham chiếu đến nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể nằm ngoài doanh nghiệp. Ví dụ, 

nếu nhà cung cấp dịch vụ y tế này là một bác sĩ được giới thiệu đến, thì trường dữ liệu 

PRD-4-Địa điểm nhà cung cấp cần định danh phòng khám của bác sĩ hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ y tế mà thư giới thiệu này đã được gửi đến. Định danh của ứng dụng và cơ sở 

chứa trong trường dữ liệu Cơ sở quy định định danh địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ y 

tế. ID ứng dụng và ID cơ sở nên được sử dụng theo cùng cách thức như các trường dữ 

liệu tương ứng của chúng trong phân đoạn MSH (MSH-3-ứng dụng gửi, MSH-5-Ứng 

dụng nhận, MSH-4-Cơ sở gửi, MSH-6- Cơ sở nhận).  Nghĩa là, trường Cơ sở sẽ chứa một 

định danh ứng dụng và một định danh cơ sở cho biết rõ địa điểm của nhà cung cấp dịch 

vụ y tế này. Tuy nhiên, cần lưu ý là chúng có thể mô tả một địa điểm khác vì địa điểm của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế được tham chiếu đến trong trường dữ liệu này có thể không 

phải là địa điểm khởi phát của bản tin như được trình bày trong phân đoạn MSH. 

 

11.8.3.5 PRD-5   Thông tin liên lạc của nhà cung cấp   (XTN)   01159 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin bao gồm số điện thoại hoặc địa chỉ 

thư điện tử (email) được sử dụng để liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc tổ chức. 

 

11.8.3.6 PRD-6   Phương thức liên lạc được ưu tiên   (CWE)   00684 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức liên lạc được ưu tiên được sử 

dụng khi liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế. Tham khảo Bảng 0185 do người dùng 

định nghĩa – Phương thức liên lạc được ưu tiên trong Chương 2C, “các bảng mã” để 

tham khảo các giá trị gợi ý.  

 

11.8.3.7 PRD-7   Định danh nhà cung cấp   (PLN)   01162 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Type of ID Number (CWE)> ^ <State/other Qualifying 

Information (ST)> ^ <Expiration Date (DT)> 

file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
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Thành phần dữ liệu con dành cho Loại số ID (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại này chứa định danh duy nhất của 

nhà cung cấp dịch vụ y tế như mã số UPIN, Medicare và Medicaid. Tham khảo Bảng 

0338 do người dùng định nghĩa – Loại mã số ID của bác sĩ (trong Chương 2C, “Các 

bảng mã”) để tham khảo các giá trị gợi ý. 

 

11.8.3.8 PRD-8   Ngày bắt đầu có hiệu lực của Vai trò nhà cung cấp   (DTM)   

01163 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà vai trò của nhà cung cấp bắt đầu có 

hiệu lực. Ví dụ, ngày này có thể là ngày mà bác sĩ được giao nhiệm vụ (hoặc ủy 

quyền/cấp phép) làm nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho một bệnh 

nhân. 

 

11.8.3.9 PRD-9   Ngày hết hiệu lực của vai trò nhà cung cấp   (DTM)   01164 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà vai trò của nhà cung cấp dịch vụ y 

tế kết thúc. Ví dụ, trường dữ liệu ngày này có thể là ngày mà bác sĩ thôi giữ vai trò nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của bệnh nhân. 

Lưu ý:  Các trường dữ liệu PRD-8-Ngày bắt đầu hiệu lực của vai trò và PRD-9-Ngày 

hết hiệu lực của vai trò không nên được sử dụng như các sự kiện kích hoạt. Ví dụ, 

chúng không nên được dùng để kích hoạt một sự thay đổi của vai trò. Cả hai ngày 

này chỉ mang tính thông tin.  

 

11.8.3.10 PRD-10   Tên và định danh của tổ chức cung cấp   (XON)   02256 

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

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

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

Facility (HD)> ^ <Name Representation Code (ID)> ^ <Organization Identifier (ST)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Mã loại tên tổ chức(CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của nhà cung cấp dịch vụ y tế trong 

trường hợp nhà cung cấp dịch vụ y tế là một tổ chức. 

 

11.8.3.11 PRD-11   Địa chỉ của tổ chức cung cấp   (XAD)   02257 

Thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State or 

Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> ^ 

<Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census Tract 

(CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ của nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu đó 

là một tổ chức. 

 

11.8.3.12 PRD-12   Thông tin địa điểm của tổ chức cung cấp   (PL)   02258 

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

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

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

<Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các chi tiết địa điểm của nhà cung cấp dịch 

vụ y tế nếu đó là một tổ chức. 

 

11.8.3.13 PRD-13   Thông tin liên lạc của tổ chức cung cấp   (XTN)   02259 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các thông tin bao gồm số điện thoại hoặc địa 

chỉ email, dùng để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu đó là một tổ chức. 
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11.8.3.14 PRD-14   Phương thức liên lạc với tổ chức cung cấp   (CWE)   

02260 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức ưu tiên được sử dụng để liên 

lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu nhà cung cấp dịch vụ y tế là một tổ chức. Tham 

khảo Bảng 0185 do người dùng định nghĩa – Phương thức liên lạc được ưu tiên  trong 

Chương 2C, “Các bảng mã” để tham khảo các giá trị gợi ý. 

 

11.8.4 CTD - Phân đoạn Dữ liệu liên lạc 

Phân đoạn CTD có thể định danh bất kỳ người liên lạc nào liên quan đến một bản 

tin giới thiệu bệnh nhân và các giao dịch liên quan. Phân đoạn CTD sẽ được sử dụng 

cùng với phân đoạn PRD. Phân đoạn PRD chứa các dữ liệu tập trung cụ thể vào thông tin 

của nhà cung cấp dịch vụ y tế trong thư giới thiệu. Trong một giao dịch liên doanh 

nghiệp, việc truyền các thông tin cụ thể liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ y tế liên 

quan (giới thiệu và được giới thiệu đến) là rất quan trọng, việc định danh người liên lạc 

đại diện cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ y tế cũng có thể quan trọng. Ví dụ, một nhà cung 

cấp dịch vụ y tế nhận được thư giới thiệu có thể cần phải biết quản lý văn phòng hoặc 

người lập hóa đơn tại tổ chức của nhà cung cấp dịch vụ y tế gửi thư giới thiệu. Phân đoạn 

này cho phép liên kết nhiều người liên lạc với một nhà cung cấp dịch vụ y tế duy nhất.  

HL7 Bảng thuộc tính - CTD – Dữ liệu liên lạc 

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩ

n 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

1   CWE R Y 0131 00196 Vai trò liên lạc 

2   XPN O Y  01165 Tên người liên hệ 

file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
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Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ 

dài 

hợp 

chuẩ

n 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN THÀNH PHẦN 

3   XAD O Y  01166 Địa chỉ liên lạc 

4   PL O   01167 Địa điểm liên lạc 

5   XTN O Y  01168 Thông tin liên lạc của người liên hệ 

6   CWE O  0185 00684 Phương thức liên lạc được ưu tiên  

7   PLN O Y 0338 01171 Định danh người liên hệ 

11.8.4.0 CTD – Các định nghĩa của trường dữ liệu  

 

11.8.4.1 CTD-1   Vai trò liên lạc   (CWE)   00196 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin vai trò liên lạc mà xác định mối 

quan hệ giữa người được mô tả trong phân đoạn này với bệnh nhân đang được giới thiệu. 

Khi thư giới thiệu mang tính liên doanh nghiệp, thì có một số mối quan hệ quan trọng cần 

được nhận biết. Ví dụ, có thể cần định danh đại diện của phòng khám gửi thư giới thiệu 

để liên hệ. Bảng 0131 do người dùng định nghĩa – Vai trò liên lạc (trong Chương 3, 

“Quản trị bệnh nhân”) được sử dụng giống như định danh HL7 đối với bảng các giá trị do 

người dùng định nghĩa dành cho trường dữ liệu này.  

 

11.8.4.2 CTD-2   Tên người liên hệ   (XPN)   01165 

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)> 

file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
file:///D:/Working%20on%20Progress/2016/HL7%20Translation/VN%20Version/Lan%20Phuong/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70338
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Thành phần dữ liệu con dành cho 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 dành cho Ngữ cảnh tên (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tên của người liên hệ được định danh trong 

phân đoạn này. Thông thường, trường dữ liệu này sẽ mô tả cá nhân hoặc nhà cung cấp 

dịch vụ y tế có liên quan đến thư giới thiệu. Nếu tên người liên hệ này là một bác sĩ, có 

thể tham khảo trường dữ liệu CTD-7-Định danh người liên hệ (mục Error! Reference 

source not found.) để có định danh của bác sĩ.  

 

11.8.4.3 CTD-3   Địa chỉ liên lạc   (XAD)   01166 

Thành phần dữ liệu:  <Street Address (SAD)> ^ <Other Designation (ST)> ^ <City (ST)> ^ <State or 

Province (ST)> ^ <Zip or Postal Code (ST)> ^ <Country (ID)> ^ <Address Type (ID)> ^ 

<Other Geographic Designation (ST)> ^ <County/Parish Code (CWE)> ^ <Census Tract 

(CWE)> ^ <Address Representation Code (ID)> ^ <WITHDRAWN Constituent> ^ 

<Effective Date (DTM)> ^ <Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ 

<Temporary Indicator (ID)> ^ <Bad Address Indicator (ID)> ^ <Address Usage (ID)> ^ 

<Addressee (ST)> ^ <Comment (ST)> ^ <Preference Order (NM)> ^ <Protection Code 

(CWE)> ^ <Address Identifier (EI)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Địa chỉ đường phố (SAD):  <Street or Mailing Address (ST)> & 

<Street Name (ST)> & <Dwelling Number (ST)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã hạt/giáo xứ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Dãy điều tra dân số (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa chỉ gửi thư của người liên hệ được định 

danh trong phân đoạn này. Một trong những thành phần dữ liệu quan trọng để hoàn tất 

“vòng/chu kỳ chăm sóc” và gắn kết nhà cung cấp/tổ chức bằng việc gửi thư về các hoạt 

động tiếp theo cho nhà cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu. 

 

11.8.4.4 CTD-4   Địa điểm liên lạc   (PL)   01167 

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

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

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

<Assigning Authority for Location (HD)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Điểm chăm sóc (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Phòng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Giường (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tòa nhà (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Tầng (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & 

<Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh địa điểm toàn diện (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Hệ thống/đơn vị cấp định danh cho địa điểm (HD):  <Namespace ID 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa địa điểm của người liên hệ, có thể được yêu 

cầu khi cần tham chiếu đến người liên hệ nằm ngoài doanh nghiệp cho trước. Ví dụ, nếu 

người liên hệ này đóng vai trò người quản lý văn phòng của bác sĩ được giới thiệu đến, 

thì địa điểm liên lạc phải xác định được phòng khám của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch 

vụ y tế mà thư giới thiệu được gửi đến. Định danh ứng dụng và định danh cơ sở chứa 

trong trường dữ liệu Cơ sở xác định định danh của địa điểm liên lạc. Định danh ứng dụng 

và định danh cơ sở nên được sử dụng theo cùng phương thức giống như các trường dữ 

liệu tương ứng của chúng trong phân đoạn MSH (MSH-3-ứng dụng gửi, MSH-5-Ứng 

dụng nhận, MSH-4-Cơ sở gửi, MSH-6-Cơ sở nhận).  Có nghĩa là, trường dữ liệu Cơ sở sẽ 

chứa định danh ứng dụng và định danh cơ sở mô tả địa điểm của người liên hệ này. Tuy 

nhiên, cần lưu ý rằng chúng có thể mô tả một địa điểm khác vì địa điểm của người liên 

lạc được tham chiếu đến trong trường dữ liệu này có thể không phải là địa điểm khởi phát 

bản tin như đã được mô tả trong phân đoạn MSH. 

 

11.8.4.5 CTD-5   Thông tin liên lạc của người liên hệ   (XTN)   01168 

Thành phần dữ liệu:  <WITHDRAWN Constituent> ^ <Telecommunication Use Code (ID)> ^ 

<Telecommunication Equipment Type (ID)> ^ <Communication Address (ST)> ^ 

<Country Code (SNM)> ^ <Area/City Code (SNM)> ^ <Local Number (SNM)> ^ 

<Extension (SNM)> ^ <Any Text (ST)> ^ <Extension Prefix (ST)> ^ <Speed Dial Code 

(ST)> ^ <Unformatted Telephone number  (ST)> ^ <Effective Start Date (DTM)> ^ 

<Expiration Date (DTM)> ^ <Expiration Reason (CWE)> ^ <Protection Code (CWE)> ^ 

<Shared Telecommunication Identifier (EI)> ^ <Preference Order (NM)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Lý do hết hạn (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã bảo vệ (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Định danh viễn thông dùng chung (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các thông tin như số điện thoại hoặc địa chỉ 

email được sử dụng để liên lạc với người hoặc tổ chức liên hệ. 

 

11.8.4.6 CTD-6   Phương thức liên hệ được ưu tiên   (CWE)   00684 

Thành phần dữ liệu:  <Identifier (ST)> ^ <Text (ST)> ^ <Name of Coding System (ID)> ^ <Alternate 

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

<Coding System Version ID (ST)> ^ <Alternate Coding System Version ID (ST)> ^ 

<Original Text (ST)> ^ <Second Alternate Identifier (ST)> ^ <Second Alternate Text 

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

System Version ID (ST)> ^ <Coding System OID (ST)> ^ <Value Set OID (ST)> ^ 

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second Alternate 

Coding System OID (ST)> ^ <Second Alternate Value Set OID (ST)> ^ <Second 

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phương thức được ưu tiên để sử dụng trong 

trường hợp liên lạc với người liên hệ. Tham khảo Bảng 0185 do người dùng định nghĩa- 

Phương thức liên lạc được ưu tiên trong Chương 2C, "Các bảng mã", để tham khảo các 

giá trị gợi ý.  

 

11.8.4.7 CTD-7   Định danh người liên hệ   (PLN)   01171 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Type of ID Number (CWE)> ^ <State/other Qualifying 

Information (ST)> ^ <Expiration Date (DT)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Loại số ID (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Định nghĩa: Phân đoạn có thuộc tính lặp lại này chứa các định danh duy nhất của 

người liên hệ như mã số UPIN, mã số Medicare và Medicaid. Tham khảo Bảng 0338 do 

người dùng định nghĩa – Loại số ID của bác sĩ (tham khảo Chương 2, "Các bảng mã") để 

tham khảo các giá trị gợi ý. 

 

11.9 CÁC VÍ DỤ 

Các ví dụ dưới đây sẽ minh họa phương thức được đề xuất mà trong đó các bản tin 

RQI, RQA, REF có thể được sử dụng cùng với các mã sự kiện I01 (yêu cầu thông tin bảo 

hiểm), I08 (yêu cầu thông tin cấp phép điều trị), I15 (yêu cầu cung cấp trạng thái thư giới 

thiệu bệnh nhân) và I06 (yêu cầu/tiếp nhận danh sách dữ liệu y tế). Các sự kiện được 

trình bày theo thứ tự mà chúng sẽ xuất hiện trong một cuộc thăm khám điển hình của 

bệnh nhân. Sự kiện đầu tiên xảy ra khi bệnh nhân đến thăm khám và hoạt động y tế cần 

thiết là xác nhận thông tin về tính hợp lệ/phạm vi thanh toán. Sau đó, bệnh nhân sẽ được 

chẩn đoán và có thể được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa để điều trị thêm. Thủ tục 

này có thể đòi hỏi phải gửi yêu cầu xin tổ chức thanh toán chi phí chấp thuận/cấp phép 

trước và sau đó thư cấp phép/chấp thuận này sẽ được chuyển tiếp cho nhà cung cấp dịch 

vụ y tế được giới thiệu đến. Khi nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến bắt đầu 

điều trị, các bản tin liên quan đến trạng thái hoặc kết quả điều trị sẽ được gửi lại cho nhà 

cung cấp dịch vụ y tế giới thiệu. Các bản tin truy vấn cũng có thể được gửi đến bác sĩ 

chuyên khoa và các phòng thí nghiệm để tham khảo 

11.9.1 Bản tin RQI sử dụng sự kiện I01 với Bản tin Phản hồi tức thời 

Khi bệnh nhân đến cuộc hẹn, nhân viên văn phòng thường cần xác minh các thông 

tin về bảo hiểm của bệnh nhân. Trong ví dụ bản tin RQI dưới đây, Bác sĩ Hippocrates gửi 

một yêu cầu về thông tin bảo hiểm cho Công ty bảo hiểm H. C. Payor để hỏi về bệnh 

nhân của ông là ông Adam A. Everyman.  Phản hồi từ công ty thanh toán chi phí được 

trình bày trong một phân đoạn IN1 đầy đủ hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý là ngoài phân đoạn 

IN1, thông tin trả về này cũng có thể được chứa trong phân đoạn NTE để phục vụ theo 
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hướng hiển thị dữ liệu. Phương thức này sẽ đáp ứng được một cộng đồng rộng hơn bao 

gồm các hệ thống ứng dụng đa dạng có thể có các mức độ khả năng xử lý dữ liệu định 

dạng bản ghi khác nhau. 

MSH|^~\&|HIPPOCRATESMD|EWHIN|MSC|EWHIN|19940107155043||RQI^I01|HIPPOCRATESMD7888|P|2.8|||N
E|AL<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE^DRIVE^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATESMD7899<cr> 

PRD|RT|HCIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C. PAYOR INSURANCE COMPANY<cr> 

PID||| HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A||19600309||||||||||||444-33-3333<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|<cr> 

 

MSH|^~\&|MSC|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940107155212||RPI^I01|MSC2112|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|HIPPOCRATESMD7888|ELIGIBILITY INFORMATION FOUND<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATESMD7899<cr> 

PRD|RT|HCIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C. PAYOR BảO HIểM COMPANY<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A||19600301||||||||||||444-33-333CR> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE ^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|987654321||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|N. 2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444333555||||||01|M<cr> 

 

11.9.2 Bản tin RQA sử dụng Sự kiện I08 với Bản tin Phản hồi tức thời 

Trong trường hợp bác sĩ khám quyết định giới thiệu bệnh nhân đến điều trị tại một 

nhà cung cấp dịch vụ y tế khác, có thể yêu cầu công ty thanh toán chi phí (công ty bảo 

hiểm) cấp phép trước. Trong ví dụ bản tin RQA dưới đây, Bác sĩ Blake yêu cầu Công ty 

bảo hiểm H.C Payor cấp phép trước để thực hiện việc nội soi ruột kết cho bệnh nhân 

Adam Everyman. Yêu cầu bao gồm việc chẩn đoán, phòng trường hợp đó là một yếu tố 

để ra quyết định phê duyệt. Như bản tin trình bày dưới đây, bản tin phản hồi tức thời cho 

biết việc phê duyệt/chấp thuận yêu cầu vào ngày 01/10/94 và sẽ hết hạn ngày 05/10/94. 

Trên thực tế, hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ cần có sự can thiệp của con người vào quá 

trình cấp phép trước và do đó sẽ không thể phản hồi ngay lập tức.   

MSH|^~\&|HIPPOCRATESMD|EWHIN|MSC|EWHIN|19940110105307||RQA^I08|HIPPOCRATESMD7898|P|2.8|||N
E|AL<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATESMD7899<cr> 

PRD|RT|HIIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C.PAYOR BảO HIểM COMPANY<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A||19600309||||||||||||444-33-3333<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA |||||||||||||||||444333555||||||01|M<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 
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MSH|^~\&|MSC|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940110154812||RPA^I08|MSC2112|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|HIPPOCRATESMD7888<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| ^^^ 
HIPPOCRATESMD &EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER| HIPPOCRATESMD7899<cr> 

PRD|RT|HIIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C.PAYOR BảO HIểM COMPANY<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A||19600301|||||||||||| HL71001111111111<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444555333||||||01|M<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 

AUT|PPO|HC02|HIIC (MI State Code)|19940110|19940510|HL71001111111111|175|1<cr> 

 

11.9.3 Bản tin RQA sử dụng sự kiện I08 với Bản tin Phản hồi chậm (bị hoãn) 

Ví dụ sau đây về việc yêu cầu xin cấp phép trước, công ty bảo hiểm cho biết rằng 

đã nhận được yêu cầu (bản tin báo nhận tiêu chuẩn), nhưng trì hoãn việc cấp phép trước 

đến một thời điểm sau đó. Bản tin Phản hồi này trình diễn chuỗi giao dịch với công ty 

bảo hiểm mang tính điển hình hơn. Lưu ý phương thức sử dụng “Loại bản tin báo nhận”, 

đòi hỏi các hệ thống tiếp nhận phải hồi đáp trong mọi trường hợp nhận được bản tin.  

MSH|^~\&|HIPPOCRATESMD|EWHIN|MSC|EWHIN|19940110105307||RQA^I08|HIPPOCRATES7898|P|2.8|||AL|A
L<cr> 

PRD|RP| HIPPOCRATES^HAROLD ^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPOOCRATES&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATESM7899<cr> 

PRD|RT|HIIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C.PAYOR BảO HIểM COMPANY<cr> 

PID||| HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A||19600301|||||||||||| HL71001111111111<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444555333||||||01|M<cr> 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 

 

MSH|^~\&|MSC|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|1994011015315||MCF|MSC2112|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|HIPPOCRATES7888<cr> 

 

MSH|^~\&|MSC|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940111102304||RPA^I08|MSC2113|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|HIPPOCRATESM7888<cr> 

PRD|RP| HIPPOCRATES^HAROLD ^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPOOCRATES&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATESM7899<cr><cr> 

PRD|RT|WSIC||^^^MSC&EWHIN^^^^^H.C.PAYOR BảO HIểM COMPANY<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600301|||||||||||| HL71001111111111<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444555333||||||01|M<cr> 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 
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AUT|PPO|HC02|HIIC (MI State Code)|19940110|19940510|HL71001111111111|175|1<cr> 

 

11.9.4 Bản tin REF sử dụng sự kiện I11 với Bản tin Phản hồi tức thời 

Khi đã nhận được thư cấp phép trước, bệnh nhân sẽ được giới thiệu đến nhà cung 

cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến. Trong ví dụ sau, bác sĩ Dr. Hippocrates giới thiệu 

bệnh nhân Adam Everyman đến bác sĩ Dr. Tony Tum để nội soi ruột kết. Bản tin giới 

thiệu bao gồm thông tin nhân khẩu học của bệnh nhân, chẩn đoán và thông tin cấp phép 

trước đã có được trong giao dịch trước đó. Các ngày tháng chứa trong phân đoạn cấp 

phép trước (ví dụ, ngày cấp phép và ngày hết hạn cấp phép) chỉ áp dụng cho thư cấp 

phép, do công ty bảo hiểm đặt ra dối với một thủ tục được xác định. Chúng không hàm 

chỉ bất kỳ loại yêu cầu xếp lịch nào. Việc xếp lịch sẽ do nhà cung cấp dịch vụ y tế được 

giới thiệu đến và bệnh nhân xử lý trong một giao dịch riêng. Không phải mọi thư giới 

thiệu đều đòi hỏi một chuỗi chi tiết các bản tin phản hồi, do đó trong trường hợp này, một 

bản tin báo nhận đơn giản ở dạng bản tin RPI đã được trả về với lưu ý từ nhà cung cấp 

dịch vụ y tế được giới thiệu đến.  

MSH|^~\&|HIPPOCRATESMD|EWHIN|TUM|EWHIN|19940111113142||REF^I11|HIPPOCRATESM7899|P|2.8|||NE
|AL<cr> 

RF1||R|MED|RP|O|REF4502|19940111|19940510|19940111<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATES7899<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA^|^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RT|TUM^TONY^^^DR||^^^JIME&EWHIN^^^^^TUM AND TUMOR||||531886<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 

NK1|1|EVERYMAN^BETTERHALF^W|2|2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|(555)555-2004<cr> 

GT1|1||EVERYMAN^ADAM^A||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|(555)4555-2004|(555)555-
2004|19600309|M||1|402941703||||CONTACT*CARRIE|||456789|01<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444555333||||||01|M<cr> 

ACC|19940105125700|WR|ENTER*ELLEN<<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 

AUT|PPO|WA02|HCIC (MI State Code)|19940110|19940510|123456789|175|1<cr> 

 

MSH|^~\&|TUM|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940111152401||RRI^I11|TUM1123|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|TUMM7900<cr> 

 

RF1|A|R|MED|RP|O|REF4502|19940111|19940510|19940111<cr> 
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PRD|RP|TUM^TONY^^^DR^MD|1031 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^TUMMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|TUMMT7900<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1021 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999|^^^TUMTMD&EWHIN^^^^^TUM 
MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RT|TUM^TONY^^^DR||^^^TUM&EWHIN^^^^^TUM AND TUMOR||||531886<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940111141509|00<cr> 

NTE|||Patient is doing well.~Full recovery expected.<cr> 

 

11.9.5 Bản tin REF sử dụng sự kiện I11 với Bản tin Phản hồi chậm 

Ví dụ dưới đây minh họa khả năng nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến 

trả về một chuỗi các phản hồi. Với hầu hết các thư giới thiệu, sẽ có nhiều phản hồi được 

trả về bởi vì thư giới thiệu có thể chứa nhiều thủ tục được yêu cầu cần được thực hiện 

trong một khoảng thời gian. Nhà cung cấp dịch vụ y tế được giới thiệu đến sẽ xác định sự 

hoàn tất chuỗi bản tin này và cho biết điều đó trong ví dụ dưới đây bằng cách thiết lập 

một cờ hiệu “đã xử lý” trong phân đoạn MSA. Thủ tục này có thể thay đổi khác nhau 

giữa các mạng lưới khác nhau.  

MSH|^~\&|TUMMD|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940111113142||REF^I11|TUMMM7899|P|2.8|||AL|AL<
cr> 

RF1||R|MED|RP|O|REF4502|19940111|19940510|19940111<cr> 

PRD|RP|TUM^TONY^^^DR^MD|1031 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^TUMMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|TUMMT7900<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1021 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999|^^^TUMTMD&EWHIN^^^^^TUM 
MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RT|TUM^TONY^^^DR||^^^TUM&EWHIN^^^^^TUM AND TUMOR||||531886<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 

NK1|1|EVERYMAN^BETTERHALF^W|2|2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|(555)555-2004<cr> 

GT1|1||EVERYMAN^ADAM^A||2222 HOME STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|(555)4555-2004|(555)555-
2004|19600309|M||1|402941703||||CONTACT*CARRIE|||456789|01<cr> 

IN1|1|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|5555 INSURERS CIRCLE^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|CHRISTOPHER 
CLERK|(855)555-1234|(555)555-3002||||19901101||||EVERYMAN^ADAM^A|1|19600309|2222 HOME 
STREET^^ANN ARBOR^MI^99999^USA|||||||||||||||||444555333||||||01|M<cr> 

ACC|19940105125700|WR|ENTER*ELLEN<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940110105309|00<cr> 

AUT|PPO|HC02|HCIC (MI State Code)|19940110|19940510|123456789|175|1<cr> 

 

MSH|^~\&|TUMMD|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940111154812||MCF|TUMT1123|P|2.8|||ER|ER<cr> 
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MSA|AA|TUMM7899<cr> 

 

MSH|^~\&|TUM|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940112152401||RRI^I11|TUMTE1124|P|2.8|||ER|ER<cr> 

MSA|AA|HIPPOCRATESM7899<cr> 

RF1|A|R|MED|RP|O|REF4502|19940111|19940510|19940111<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999|^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL 
CENTER|HIPPOCRATESM7899<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999|^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RP|TUM^TONY^^^DR^MD|1031 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^TUMMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|TUMMT7900<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 

DG1|1|I9|569.0|RECTAL POLYP|19940106103500|0<cr> 

 

PR1|1|C4|45378|Colonoscopy|19940111141509|00<cr> 

NTE|||Patient is doing well.~Full recovery expected.<cr> 

 

11.9.6 Bản tin truy vấn RQC dùng sự kiện I05 với Bản tin Phản hồi tức thời 

Chỉ được giữ lại để tương thích ngược với các phiên bản trước kể từ phiên bản 

2.4 và các phiên bản sau;  tham khảo Chương 5 mục 5.4, "Các cặp bản tin truy vấn- 

phản hồi."  Truy vấn phương thức gốc/cơ bản và phân đoạn QRD/QRF đã được thay thế. 

Trong ví dụ này, Bác sĩ Dr. Hippocrates truy vấn một phòng xét nghiệm được đề 

cập đến về kết quả của tất cả các xét nghiệm đã thực hiện cho ông Adam Everyman trong 

khoảng thời gian từ ngày 20/03/94 đến ngày 22/03/94 và yêu cầu trả lại dữ liệu dưới định 

dạng bản ghi hoặc trường dữ liệu. Bản tin yêu cầu chứa tất cả các định danh bệnh nhân, 

cũng như định danh nhà cung cấp dịch vụ y tế cần thiết để cơ sở y tế phản hồi thẩm định 

yêu cầu.   

MSH|^~\&|HIPPOCRATESMD|EWHIN|HL7_LAB|EWHIN|19940410113142||RQC^I05|HIPPOCRATES7899|P|2.8|||
NE|AL<cr> 

QRD|19940504144501|R|I|HIPPOCRATES7899|||5^RD|PATIENT|RES|ALL<cr> 

QRF|HL7_LAB^EWHIN|19940320000000|19940322235959<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR^MI^99999| 
^^^HIPPOCRATESMD&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER|HIPPOCRATES7899<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999|^^^HIPPOCRATES&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RT|HL7AB^HEALTH LEVEL LAB||^^^HL7_LAB&EWHIN^^^^^HEALTH LEVEL LABORATORIES<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 
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MSH|^~\&|HL7_LAB|EWHIN|HIPPOCRATESMD|EWHIN|19940411152401||RPI^I05|HL7LAB4250|P|2.8|||ER|ER
<cr> 

MSA|AA|HIPPOCARATES7899<cr> 

QRD|19940504144501|R|I|HIPPOCRATES7899|||5^RD|PATIENT|RES|ALL<cr> 

QRF|HL7_LAB^EWHIN|19940320000000|19940322235959<cr> 

PRD|RP|HIPPOCRATES^HAROLD^^^DR^MD||1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999|^^^HIPPOCRATES&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL 
CENTER|HIPPOCRATES7899<cr> 

CTD|PR|ENTER^ELLEN|1001 HEALTHCARE DRIVE^^ANN 
ARBOR^MI^99999|^^^HIPPOCRATES&EWHIN^^^^^HIPPOCRATES MEDICAL CENTER<cr> 

PRD|RT|HL7LAB^HEALTH LEVEL LAB||^^^HL7_LAB&EWHIN^^^^^HEALTH LEVELLABORATORIES<cr> 

PID|||HL71001111111111^9^M10||EVERYMAN^ADAM^A ||19600309|M||C|2222 HOME STREET^^ANN 
ARBOR^MI^99999^USA|SPO|(555)555-2004|ENGL|M|M||HL71001111111111EVERYMAN*3-444-
555^MI<cr> 

OBR|1||1045813^LAB|L1505.003^COMPLETE BLOOD COUNT (D)|||19940320104700|""|1^EA|||| 
|19940320112400||CARMI||||||19940320104955|||F<cr> 

OBX|1|ST|L1550.000^HEMOGLOBIN, AUTO HEME||11.6|g/dl|12.0-16.0|L|||F<cr> 

OBX|2|ST|L1551.003^HEMATOCRIT (D)||36.4|%|36-45||||F<cr> 

OBX|3|ST|L1552.000^RBC, AUTO HEME||3.94|mil/ul|4.1-5.1|L|||F<cr> 

OBX|4|ST|L1553.000^MCV, AUTO HEME||92.4|fl|80-100||||F<cr> 

OBX|5|ST|L1554.000^MCH, AUTO HEME||29.3|pg|26-34||||F<cr> 

OBX|6|ST|L1555.000^MCHC, AUTO HEME||31.8|g/dl|31-37||||F<cr> 

OBX|7|ST|L1557.000^RBC DISTRIBUTION WIDTH||15.3|%|0-14.8|H|||F<cr> 

OBX|8|ST|L1558.003^PLATELET COUNT (D)||279|th/ul|140-440||||F<cr> 

OBX|9|ST|L1559.000^WBC, AUTO HEME||7.9|th/ul|4.5-11.0||||F<cr> 

OBX|10|ST|L1561.100^NEUTROPHILS, % AUTO||73.8|%|||||F<cr> 

OBX|11|ST|L1561.510^LYMPHOCYTES, % AUTO||16.6|%|||||F<cr> 

OBX|12|ST|L1562.010^MONOCYTES, % AUTO||7.3|%|||||F<cr> 

OBX|13|ST|L1563.010^EOSINOPHILS, % AUTO||1.7|%|||||F<cr> 

OBX|14|ST|L1564.010^BASOPHILS, % AUTO||0.7|%|||||F<cr> 

OBX|15|ST|L1565.010^NEUTROPHILS, ABS AUTO||5.8|th/ul|1.8-7.7||||F<cr> 

OBX|16|ST|L1566.010^LYMPHOCYTES, ABS AUTO||1.3|th/ul|1.0-4.8||||F<cr> 

OBX|17|ST|L1567.010^MONOYCYTES, ABS AUTO||0.6|th/ul|0.1-0.8||||F<cr> 

OBX|18|ST|L1568.010^EOSINOPHILS, ABS AUTO||0.1|th/ul|0-0.7||||F<cr> 

OBX|19|ST|L1569.000^BASOPHILS, ABS AUTO||0.1|th/ul|0-0.2||||F<cr> 

OBX|20|ST|L2110.003^PROTHROMBIN TIME (D)||30.7|sec|11.1-14.0|HH|||F<cr> 

NTE|1|L|COAGULATION CRITICAL VALUES CALLED TO VICKIE QUASCHNICK~AT 1130 BY VON~Therapeutic 
Ranges(oral anticoagulant):~Most clinical situations:  16.1 - 21.1 sec -~  (1.3 - 1.7 times the mean of the 
normal range)~Mech heart valve, recurrent embolism:  18.6 - 23.6 sec -~  (1.5 - 1.9 times the mean of the 
normal range)<cr> 

OBX|21|ST|L2110.500^INR||5.95||||||F<cr> 

NTE|1|L|Therapeutic Range (oral anticoagulant):~  Most clinical situations:  2.0 - 3.0~  Mech heart valve, recurrent 
embolism:  3.0 - 4.0<cr> 

OBX|22|ST|L3110.003^SODIUM (D)||141|mmol/l|135-146||||F<cr> 

OBX|23|ST|L3111.003^POTASSIUM (D)||3.8|mmol/l|3.5-5.1||||F<cr> 

OBX|24|ST|L3112.003^CHLORIDE (D)||111|mmol/l|98-108|H|||F<cr> 
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OBX|25|ST|L3113.003^CO2 (TOTAL) (D)||23.7|mmol/l|23-30||||F<cr> 

OBX|26|ST|L3114.000^ANION GAP||6||7-17|L|||F<cr> 

OBX|27|ST|L3120.003^CREATININE (D)||1.4|mg/dl|0.5-1.2|H|||F<cr> 

OBX|28|ST|L3121.003^UREA NITROGEN (D)||24|mg/dl|7-25||||F<cr> 

OBX|29|ST|L3123.003^GLUCOSE (D)||123|mg/dl|65-115|H|||F<cr> 

OBX|30|ST|L3126.003^CALCIUM (D)||8.7|mg/dl|8.4-10.2||||F<cr> 

OBR|2||1045825^LAB|L2560.000^BLOOD GAS, ARTERIAL (R)|||19940320105800|""| 
1^EA|||||19940320105800||CARMI||||||19940320105844|||F<cr> 

OBX|1|ST|L2565.000^PH, ARTERIAL BLD GAS (R)||7.46||7.35-7.45|H|||F<cr> 

OBX|2|ST|L2566.000^PCO2, ARTERIAL BLOOD GAS||28|mm/Hg|35-45|LL|||F<cr> 

NTE|1|L|BLOOD GAS ANALYSIS CRITICAL VALUE(S) CALLED TO~DR. CARLSON.<cr> 

OBX|3|ST|L2567.000^PO2, ARTERIAL BLOOD GAS||83|mm/Hg|80-100||||F<cr> 

OBX|4|ST|L2568.000^O2 SAT, ART BLD GAS (R)||96|%|95-99||||F<cr> 

OBX|5|ST|L2569.000^BASE EX, ARTERIAL BLD GAS||-2.1|mEq/l|-2.0-2.0|L|||F<cr> 

OBX|6|ST|L2570.000^HCO3, ARTERIAL BLD GAS||19.4|mEq/l|22-26|L|||F<cr> 

OBX|7|ST|L2571.000^PATIENT TEMP, ABG||96.2|deg F|||||F<cr> 

OBX|8|ST|L2572.000^MODE, ABG||PHÒNG AIR||||||F<cr> 

OBR|3||1045812^LAB|L2310.003^URINALYSISD)|||19940320121800|""|1^EA|||||19940320121800||CARMI||||||
19940320104953|||F<cr> 

OBX|1|ST|L2320.303^SPECIFIC GRAVITY, UR (D)||1.015||1.002-1.030||||F<cr> 

OBX|2|ST|L2320.403^PH, UR (D)||7.0||5.0-7.5||||F<cr> 

OBX|3|ST|L2320.503^PROTEIN, QUAL, UR (D)||NEG|mg/dl|||||F<cr> 

OBX|4|ST|L2320.703^GLUCOSE, QUAL, UR (D)||0|mg/dl|0-30||||F<cr> 

OBX|5|ST|L2320.803^KETONES, UR (D)||NEG|mg/dl|||||F<cr> 

OBX|6|ST|L2320.903^OCCULT BLOOD, UR (D)||SMALL|||A|||F<cr> 

OBX|7|ST|L2321.003^BILIRUBIN, UR (D)||NEG||||||F<cr> 

OBX|8|ST|L2321.100^LEUKOCYTES, UR||MOD|||A|||F<cr> 

OBX|9|ST|L2321.200^NITRITES, UR||NEG||||||F<cr> 

OBX|10|ST|L2321.300^UROBILINOGEN, UR||NEG||||||F<cr> 

OBX|11|ST|L2342.000^MICRO SPUN VOLUME, UR||8|ml|8-8||||F<cr> 

OBX|12|ST|L2350.003^RBC, UR (D)||5-10|/hpf|||||F<cr> 

OBX|13|ST|L2350.100^WBC, UR||>100|/hpf|||||F<cr> 

OBX|14|ST|L2350.200^EPITHELIAL CELLS, UR||2+||||||F<cr> 

OBX|15|ST|L2350.300^BACTERIA, UR||2+|||A|||F<cr> 

 

11.10 CÁC VẤN ĐỀ NỔI BẬT/CÒN TỒN ĐỌNG 

11.10.1 HL7 trùng lặp với ASC X12N 

 

Đã có nhiều thảo luận về vấn đề trùng lặp của Chương Giới thiệu bệnh nhân đang 

đề xuất với những phát triển mới đây của một ủy ban trong tổ chức ASC X12N.  Trong 
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Nhóm công tác y tế (Nhóm công tác 2) của Tiểu ban Bảo hiểm của ASC X12N, Tổ công 

tác rà soát dịch vụ (tổ công tác 10) đã làm việc về một giao dịch giới thiệu (Giao dịch số 

278). Giao dịch này đã được thiết kế từ góc nhìn của tổ chức thanh toán chi phí (công ty 

bảo hiểm) bằng cách tập trung vào việc xác nhận/chứng nhận một thư giới thiệu hoặc 

thông báo rằng việc giới thiệu đã diễn ra.  Nội dung trọng tâm này chủ yếu liên quan đến 

khía cạnh tài chính hoặc việc bồi hoàn chi phí của việc giới thiệu. Có một số điểm giống 

nhau giữa hai bản tin. Tuy nhiên, cũng có một số điểm khác biệt rõ ràng. Ví dụ, giao dịch 

của ASC X12 không chứa các thư giới thiệu từ nhà cung cấp dịch vụ y tế này đến nhà 

cung cấp dịch vụ y tế khác có chứa dữ liệu lâm sàng/y tế. Thư giới thiệu có chứa hồ sơ 

lâm sàng của bệnh nhân cùng với các chẩn đoán và thủ tục yêu cầu là nội dung trọng tâm 

chính trong nhiệm vụ công việc của HL7. Để loại bỏ một số điểm gây tranh cãi do vấn đề 

này tạo ra, một số mục của Chương Giới thiệu bệnh nhân trong HL7 đã được xóa bỏ. Các 

mục này liên quan chủ yếu đến thông tin về tính hợp lệ và phạm vi chi trả của chương 

trình bảo hiểm. Thông tin đó sẽ được xử lý cụ thể bởi các giao dịch số 271 và 272 của 

ASC X12N và các giao dịch tương tác mới. 

Hiện nay đang có một số hoạt động nhằm hướng tới việc thống nhất hai bộ tiêu 

chuẩn. Ủy ban điều phối kết hợp giữa HL7 – X12 đã được thành lập nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi thúc đẩy các công tác thống nhất hai tổ chức xây dựng tiêu chuẩn này cũng 

giống như đối với các tổ chức khác. Các công tác hòa hợp/sáp nhập các sự kiện kích hoạt 

của HL7 trong các giao dịch của X12N, cũng như mô hình dữ liệu kết hợp đang được 

triển khai. Cũng có một số công tác đã được hoàn thành ở mức độ nhóm công tác để hài 

hòa/hòa nhập phân đoạn dữ liệu chung của hai bản tin giới thiệu này. Hiện nay đang có 

sự tham gia của các ủy ban của HL7 và các nhóm công tác của X12N nhằm đạt đến một 

mức độ tương thích dữ liệu nhất định. 

Ban giám đốc của HL7 đã chỉ đạo HL7 tiếp tục phát triển Chương Giới thiệu bệnh 

nhân vì những lý do sau: 

Sự phối hợp giữa HL7 và X12 đang diễn ra, nhưng sẽ không được hoàn tất kịp 

thời cho Tiêu chuẩn phiên bản 2.7.   

Chương Giới thiệu bệnh nhân của HL7 nhằm giải quyết các nhu cầu nghiệp vụ mà 

các giao dịch của X12 không hướng đến (ví dụ, truyền tải các dữ liệu lâm sàng đã được 

mã hóa).  
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