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15.2 MỤC TIÊU 

Bộ các giao dịch Quản lý nhân sự cung cấp việc truyền tải thông tin quản lý mới 

hoặc được cập nhật về các bác sỹ và các nhân viên y tế hỗ trợ trong một cơ sở y tế. Bởi vì 

nhiều hệ thống (Ví dụ, an ninh, xếp lịch, chỉ định, v.v) phải có khả năng theo dõi/giám sát 

chặt chẽ những thông tin thay đổi nhất định về các bác sỹ trong cơ sở y tế, bộ bao gồm 

các giao dịch Quản lý nhân sự được sử dụng để xác định rõ ràng những sự kiện này. Ví 

dụ, điều này rất là quan trọng để hệ thống an ninh phải nhận biết được khi nào một nhân 

viên đã được thuê đến làm việc hoặc vai trò cụ thể của một nhân viên bị chấm dứt. Phiên 

bản trước phiên bản 2.4, những giao dịch cập nhật danh mục chính chỉ là một phương 

thức cập nhật thông tin thông thường. Tuy nhiên, trong trường hợp thông tin bất kỳ của 

những thay đổi này được báo cáo giống như những thông báo cập nhật danh mục chính 

(danh mục dùng chung), những thông tin đã được thay đổi này không được xác định rõ 

ràng và gây ảnh hưởng nặng nề đến tiến trình xử lý. Nó nên được lưu ý rằng các chức 

năng của hệ thống Quản lý nhân sự không ảnh hưởng đến công tác quản lý cơ sở y tế (Ví 

dụ, lợi ích, lợi nhuận) thì không được đề cập trong chương này. 

Nhìn chung, thông tin được đưa vào hệ thống Quản lý nhân sự và chuyển sang các 

hệ thống khác đòi hỏi dữ liệu người thực hiện chăm sóc sức khỏe cá nhân theo hình thức 

cập nhật không mong muốn (tự động) hoặc một hồi đáp cho một truy vấn bản ghi - đối 

tượng. 
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Tài liệu này định nghĩa các giao dịch diễn ra ở tầng ứng dụng (tầng thứ 7 trong mô 

hình ISO - OSI), đó là các bản tin tóm tắt. Các ví dụ được mô tả trong chương này đã 

được xây dựng bằng cách sử dụng các Quy tắc mã hóa HL7, các bản tin và sự kiện kích 

hoạt. 

Mỗi sự kiện kích hoạt được trình bày chi tiết ở các mục dưới đây, cùng với các 

hình thức có thể được áp dụng cho việc trao đổi bản tin. Chú thích được sử dụng để mô tả 

trình tự, thuộc tính tùy chọn, và lặp lại của các phân đoạn dữ liệu thì đã được trình bày 

chi tiết trong Chương 2, mục 2.12, “Chương các định dạng dành cho việc định nghĩa các 

bản tin HL7.” 

Các sự kiện kích hoạt theo sau được hỗ trợ bởi Bản tin Quản lý nhân sự cập nhật  

tự gửi (PMU) và Bản tin phản hồi Báo nhận chung (ACK). 

Các giao dịch của sự kiện kích hoạt này có thể chứa thông tin nhiều hơn thông tin 

tối thiểu cần thiết cho một giao dịch của sự kiện. Bất kỳ trường dữ liệu nào xuất hiện 

trong các phân đoạn dữ liệu được liệt kê dành cho bản tin đều có thể được sử dụng. Một 

vài hoặc nhiều trường dữ liệu có thể được sử dụng tuân theo sự đồng thuận trong quá 

trình triển khai. Tuy nhiên, lưu ý rằng, trong trường hợp nội dung của trường dữ liệu thay 

đổi mà không nhất thiết liên quan đến sự kiện kích hoạt, thì cần có sự đàm phán trong 

quá trình triển khai để bảo đảm rằng các hệ thống tiếp nhận có thể lấy được dữ liệu thay 

đổi này. 

15.2.1 Phương thức sử dụng của Chương 15 khác với Chương 8 

Chương 8 nhằm mục tiêu duy trì danh mục chính (danh mục dùng chung) 

Chương 15 quản lý các mối quan hệ hoạt động dựa trên các sự kiện kích họat.  

15.3 CÁC SỰ KIỆN KÍCH HOẠT VÀ MÔ TẢ CÁC BẢN TIN 

15.3.1 PMU/ACK –Thêm mới bản ghi nhân sự (Sự kiện B01) 

Sự kiện B01 báo hiệu việc thêm một bản ghi mới vào hệ thống thông tin quản lý 

cơ sở y tế về một nhân viên y tế vừa thiết lập mối quan hệ giữa nhân viên y tế/người hành 

nghề y và tổ chức (viện, bệnh viện, cơ sở y tế, …) 

Phân đoạn EVN được sử dụng cho biết rõ ngày đã lên kế hoạch hoặc có hiệu lực. 
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PMU^B01^PMU_B01: Bản tin bản ghi nhân sự 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân viên  15.4.8 

[ { PRA } ] Bác sỹ  15.4.6 

[ { ORG } ] Tổ chức  15.4.5 

[ { AFF } ] Liên kết nghề nghiệp  15.4.1 

[ { LAN } ] Ngôn ngữ  15.4.4 

[ { EDU } ] Trình độ đào tạo  15.4.3 

[ { CER } ] Chứng chỉ  15.4.2 

[ { NK1 } ] Người thân  13 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] Quy tắc Lạc hậu 15.4.7 

 

ACK^B01^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.2 PMU/ACK – Cập nhật bản ghi nhân sự (Sự kiện 02) 

Sự kiện B02 báo hiệu việc cập nhật bản ghi với hệ thống thông tin quản lý cơ sở y 

tế về một nhân viên y tế/người hành nghề y. Sự kiện này không nên được sử dụng để 

chấp thuận/thu hồi một chứng chỉ. 

Phân đoạn dữ liệu EVN được sử dụng để cho biết rõ ngày đã lên kế hoạch hoặc 

ngày có hiệu lực 
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PMU^B02^PMU_B01: Bản tin bản ghi nhân sự 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân viên  15.4.8 

[ { PRA } ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { ORG } ] Tổ chức  15.4.5 

[ { AFF } ] Liên kết nghề nghiệp  15.4.1 

[ { LAN } ] Ngôn ngữ  15.4.4 

[ { EDU } ] Trình độ đào tạo  15.4.3 

[ { CER } ] Chứng chỉ  15.4.2 

[ { NK1 } ] Người thân  13 

[ { PRT } ] Sự tham gia   

[ { ROL } ] Quy tắc Lạc hậu 15.4.7 

 

ACK^B02^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.3 PMU/ACK – Xóa bỏ bản ghi nhân sự (Sự kiện 03) 

Sự kiện B03 báo hiệu việc xóa bỏ bản ghi với hệ thống thông tin quản lý cơ sở y tế 

về một nhân viên y tế/bác sỹ để điều chỉnh lỗi nhập dữ liệu đầu vào. 

Phân đoạn EVN được sử dụng để cho biết rõ ngày đã lên kế hoạch hoặc ngày có 

hiệu lực. 

PMU^B03^PMU_B03: Bản tin xóa bỏ bản ghi nhân sự 

Các phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 



Chương 15: Quản lý nhân sự 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 11 

Bản cuối. Tháng 2, 2014. 

Các phân đoạn Mô tả Trạng 

thái 

Chương 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân viên  15.4.8 

 

ACK^B03^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.4 PMU/ACK – Kích hoạt cá nhân/đối tượng hành nghề (Sự kiện B04)  

Sự kiện B04 báo hiệu nhân viên y tế đã sẵn sàng cho công việc (Ví dụ, lịch công 

tác có thể được tạo/thiết lập) và có mối quan hệ với tổ chức/viện/bệnh viện/cơ sở y tế. 

Bản tin này áp dụng trường dữ liệu STF-7. 

PMU^B04^PMU_B04: Bản tin kích hoạt cá nhân/đối tượng hành nghề  

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân sự  15.4.8 

[ { PRA } ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { ORG } ] Tổ chức  15.4.5 

 

ACK^B04^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 
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Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.5 PMU/ACK – Ngừng kích hoạt việc hành nghề của cá nhân/đối tượng (Sự 

kiện B05) 

Sự kiện B05 cho biết rằng một nhân viên y tế tạm thời không sẵn sàng cho công 

việc, trong khi vẫn duy trì mối quan hệ với tổ chức (vẫn là nhân viên của tổ chức, nhưng 

không trong trạng thái sẵn sàng cho công việc). Bản tin này áp dụng cho trường dữ liệu 

STF-7. 

PMU^B05^PMU_B04: Bản tin ngừng kích hoạt việc hành nghề của các nhân/đối tượng 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân sự  15.4.8 

[ { PRA } ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { ORG } ] Tổ chức  15.4.5 

 

ACK^B05^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.6 PMU/ACK – Chấm dứt việc hành nghề của cá nhân/đối tượng (Sự kiện 

B06) 

Sự kiện B06 báo hiệu mối quan hệ chính thống giữa nhân viên y tế và tổ chức đã 

kết thúc (nghĩa là, chấm dứt công việc tại tổ chức đó, nghỉ việc/thôi việc/chuyển công tác 

sang đơn vị khác, …) 
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PMU^B06^PMU_B04: Bản tin chấm dứt việc hành nghề của cá nhân/đối tượng 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  3 

STF Nhân sự  15.4.8 

[ { PRA } ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { ORG } ] Tổ chức  15.4.5 

 

ACK^B06^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.7 QBP/RSP – Truy vấn Thông tin (Sự kiện Q25/K25)  

Sự kiện kích hoạt sau đây được hỗ trợ bởi Tuyên bố Hợp chuẩn sau đây: Ứng dụng 

khác xác định rõ nhu cầu dữ liệu Nhân sự về một cá nhân/đối tượng và gửi một truy vấn 

đến một hệ thống cung cấp thông tin cần thiết này. 

 

ID Tuyên bố hợp chuẩn: Q25 

Loại bảng truy vấn: Truy vấn 

Tên truy vấn: Phân đoạn thông tin nhân sự 

Sự kiện kích hoạt Truy 

vấn: 

QBP^Q25^QBP_Q21 

Chế độ truy vấn: Cả hai 

Sự kiện kích hoạt hồi 

đáp: 

RSP^K25^RSP_K25 

Các đặc điểm truy vấn Trả về phản hồi được sắp xếp trong trường dữ liệu 

STF-3-Tên nhân viên 

Mục tiêu: Thu thập tất cả thông tin nhân sự có sẵn dựa vào các 

giá trị của một hoặc nhiều tham số tìm kiếm phổ biến 
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Các đặc điểm hồi 

đáp/phản hồi: 

Trả về phản hồi được sắp xếp bởi trường dữ liệu 

STF-3-Tên nhân viên trừ khi có những quy định đặc 

biệt khác 

Dựa trên mẫu phân 

đoạn:  

PMU_B01 

 

QBP^Q25^QBP_Q21: Bản tin Truy vấn Thông tin nhân sự 

Các Phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

 Tham khảo  3.2.56 

 

Số TT 

trường 

dữ liệu 

Tên cột 

Từ 

khóa/ 

Tìm 

kiếm 

Sắp 

xếp 

Độ 

dài 
Loại 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại 

Toán 

tử so 

khớp 

Bảng 

Tên 

trường dữ 

liệu của 

phân đoạn 

Bảng mã 

LOINC 

hoặc 

HL7/ 

lĩnh vực 

Tên yếu tố/thành 

phần dữ liệu 

1 StaffIDCode S Y 60 CX O  =  STF.2  STF-2:  Staff ID Code 

2 StaffName S Y 48 XPN O  =  STF.3  STF-3:  Staff Name 

3 
Practitioner

Category 
S Y 3 IS O Y in 0186 PRA.3  

PRA-3:  Practitioner 

Category 

4 Language S Y 60 CWE O Y in 0296 LAN.2  LAN-2:  Language 

5 
LanguageAb

ility 
 Y 60 CWE C Y in 0403 LAN.3  

LAN-3:  Language 

Ability 

6 
LanguagePr

oficiency 
 Y 60 CWE C Y in 0404 LAN.4  

LAN-4:  Language 

Proficiency 

 

Tham số 

đầu vào 

Tên thành 

phần dữ liệu 

Loại dữ 

liệu 
Mô tả 

StaffIDCode  CX 

Thành phần dữ liệu: <ID (ST)> ^ <check digit (ST)> ^ <code 

identifying the check digit scheme employed (ID)> ^ <assigning 

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

(HD)> 

   

Trường dữ liệu này chứa mã số định danh nhân sự hoặc mã số người 

sử dụng của tổ chức, được sử dụng bởi tổ chức để xác định cá 

nhân/đối tượng đang được truy vấn/yêu cầu 

   
Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả các giá trị của trường 

dữ liệu này được xem xét là phù hợp với truy vấn 

   Các thành phần dữ liệu sau đây có thể được quy định cụ thể: 

 ID  
Nếu trường dữ liệu này, STF.2.1, không có giá trị, thì tất cả các giá trị 

cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp 
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Tham số 

đầu vào 

Tên thành 

phần dữ liệu 

Loại dữ 

liệu 
Mô tả 

 
Assigning 

Authority 
 

Nếu trường dữ liệu này, STF.2.4, không có giá trị, thì tất cả các giá trị 

cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp 

 
Identifier type 

code 
 

Nếu trường dữ liệu này, STF.2.5, không có giá trị, thì tất cả các giá trị 

cho trường dữ liệu này được xem xét là phù hợp 

StaffName  XPN 
Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả các giá trị của trường 

dữ liệu này được xem xét là phù hợp với truy vấn 

Practitioner

Category 
 IS 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả các giá trị của trường 

dữ liệu này được xem xét là phù hợp với truy vấn 

Nếu trường dữ liệu này chứa nhiều giá trị, Máy chủ sẽ ghi lại một giá 

trị phù hợp đối với bất kỳ giá trị nào so khớp với các giá trị được quy 

định. 

Language  CWE 

Nếu trường dữ liệu này không có giá trị, tất cả các giá trị của trường 

dữ liệu này được xem xét là phù hợp với truy vấn 

Nếu trường dữ liệu này chứa nhiều giá trị, Máy chủ sẽ ghi lại một giá 

trị phù hợp đối với bất kỳ giá trị nào so khớp với các giá trị được quy 

định. 

LanguageAb

ility 
 CWE 

Máy chủ sẽ chỉ đánh giá trường dữ liệu này trong trường hợp trường 

dữ liệu Language (Ngôn ngữ) được xác định cụ thể; ngược lại, trường 

dữ liệu này sẽ bị bỏ qua (không xét đến). Nếu trường dữ liệu này 

không có giá trị, tất cả các giá trị của trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp với truy vấn. Nếu trường dữ liệu này chứa nhiều giá 

trị, Máy chủ sẽ ghi lại một giá trị phù hợp đối với bất kỳ giá trị nào so 

khớp với các giá trị được quy định. 

LanguagePr

oficiency 
 CWE 

Máy chủ sẽ chỉ đánh giá trường dữ liệu này trong trường hợp trường 

dữ liệu Language (Ngôn ngữ) được xác định cụ thể; ngược lại, trường 

dữ liệu này sẽ bị bỏ qua (không xét đến). Nếu trường dữ liệu này 

không có giá trị, tất cả các giá trị của trường dữ liệu này được xem 

xét là phù hợp với truy vấn. Nếu trường dữ liệu này chứa nhiều giá 

trị, Máy chủ sẽ ghi lại một giá trị phù hợp đối với bất kỳ giá trị nào so 

khớp với các giá trị được quy định. 

 

RSP^K25^RSP_K25: Bản tin hồi đáp thông tin nhân sự 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Phân đoạn tiêu đề bản tin  2.16.9 

[ { SFT } ] Phân đoạn Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận Bản tin  2.16.8 

[ {ERR } ] Lỗi  2.16.5 

QAK Báo nhận truy vấn  5.5.2 

QPD Định nghĩa tham số truy vấn  5.5.4 

RCP Tham số kiểm soát hồi đáp  5.5.6 

{ --- bắt đầu STAFF   

  STF Nhân sự  15.4.6 
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Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

  [ { PRA } ] Người/cá nhân hành nghề  15.4.5 

  [ { ORG } ] Tổ chức  15.4.4 

  [ { AFF } ] Liên kết nghề nghiệp  15.4.1 

  [ { LAN } ] Ngôn ngữ  15.4.3 

  [ { EDU } ] Trình độ đào tạo  15.4.2 

  [ { CER } ] Chứng chỉ  15.4.2 

  [ { NK1 } ] Người thân  13 

  [ { PRT } ] Sự tham dự    

  [ { ROL } ] Vai trò backward 15.4.7 

} --- Kết thúc STAFF   

[ DSC ] Con trỏ tiếp tục  2.16.4 

15.3.8 PMU/ACK – Cấp Chứng chỉ/Giấy phép (Sự kiện 07) 

Sự kiện B07 cho biết rằng một chuyên gia y tế được cấp một chứng nhận/giấy 

phép dành cho một mục tiêu/lĩnh vực cụ thể. 

Giấy phép được cấp phát bởi một tổ chức và được văn bản hóa theo hình thức một 

giấy chứng nhận/chứng chỉ. Một bản cập nhật các kết quả của một vai trò theo hình thức 

cấp một giấy chứng nhận mới. 

Phân đoạn EVN được sử dụng để chỉ rõ ngày đã lên kế hoạch hoặc có ngày hiệu 

lực 

PMU^B07^PMU_B07: Bản tin cấp giấy phép  

Các 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 thưc người dùng  2 

EVN Loại sự kiện  2 

STF Nhân sự  15.4.8 

[ PRA ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { --- Bắt đầu CERTIFICATE   

   CER Chứng nhận/Chứng chỉ  15.4.2 

   [ { PRT } ] Sự tham gia   

   [ { ROL } ] Vai trò 
backw

ard 
15.4.7 

} ] --- Kết thúc CERTIFICATE   
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ACK^B07^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 

15.3.9 PMU/ACK – Thu hồi Chứng nhận/Chứng chỉ/Giấy phép (Sự kiện B08) 

Sự kiện B08 cho biết rằng một chứng nhận/chứng chỉ/giấy phép của chuyên gia y 

tế bị thu hồi. 

Phân đoạn EVN được sử dụng để chỉ rõ ngày đã lên kế hoạch hoặc có ngày hiệu 

lực 

PMU^B08^PMU_B08: Bản tin thu hồi chứng nhận/Chứng chỉ 

Các 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 

EVN Loại sự kiện  2 

STF Nhân sự  15.4.8 

[ PRA ] Người hành nghề  15.4.6 

[ { CER } ] Chứng nhận/Chứng chỉ  15.4.2 

 

ACK^B08^ACK: Phản hồi báo nhận chung 

Các phân đoạn Mô tả 
Trạng 

thái 
Chương 

MSH Tiêu đề bản tin  2 

[ { SFT } ] Phần mềm  2 

[ UAC ] Chứng nhận xác thực người dùng  2 

MSA Báo nhận bản tin  2 

[ { ERR } ] Lỗi  2 
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15.4 CÁC PHÂN ĐOẠN BẢN TIN 

Các phân đoạn sau đây được định nghĩa dành cho các bản tin Quản lý nhân sự 

15.4.1 AFF - Phân đoạn liên kết nghề nghiệp 

Phân đoạn AFF bổ sung thông tin chi tiết về sự liên kết nghề nghiệp của một nhân 

viên y tế đã được định danh bởi phân đoạn STF kết hợp 

Bảng thuộc tính HL7 – AFF – Liên kết nghề nghiệp 

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   01427 Thiết lập ID – AFF 

2   XON R   01444 Tổ chức nghề nghiệp 

3   XAD O   01445 Địa chỉ tổ chức nghề nghiệp 

4   DR O Y  01446 
Khoảng ngày liên quan tổ chức nghề 

nghiệp 

5  60= ST O   01447 
Thông tin bổ sung về hội viên nghề 

nghiệp 

15.4.1.0 Các định nghĩa trường dữ liệu của phân đoạn AFF 

15.4.1.1 AFF-1   Thiết lập ID - AFF   (SI)   01427  

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã số định danh giao dịch này. Đối với lần 

xuất hiện đầu tiên của phân đoạn này, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất hiện lần thứ 

hai, mã số thứ tự này sẽ là hai; v.v. 

15.4.1.2 AFF-2   Tổ chức chuyên nghiệp   (XON)   01444 

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)> 
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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 chính thức của hiệp hội thúc đẩy những 

mối quan tâm về nghề nghiệp cụ thể với nhân viên y tế là một thành viên trong hiệp hội 

đó 

15.4.1.3 AFF-3   Địa chỉ tổ chức nghề nghiệp  (XAD)   01445 

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)> 

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)> 
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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 địa chỉ (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa địa chỉ bưu điện của tổ chức nghề nghiệp mà 

nhân viên y tế có liên quan 

15.4.1.4 AFF-4   Khoảng ngày liên quan đến tổ chức chuyên nghiệp (DR)   01446 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian nhân viên y tế bắt đầu và 

kết thúc tư cách thành viên của tổ chức nghề nghiệp 

15.4.1.5 AFF-5   Thông tin bổ sung liên kết nghề nghiệp  (ST)   01447 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa thông tin bổ sung có nhiều đặc tính khác 

nhau liên quan đến tư cách hội viên của một nhân viên y tế trong một tổ chức nghề 

nghiệp. 

15.4.2 CER – Phân đoạn Chứng nhận/chứng chỉ chi tiết 

Phân đoạn CER bổ sung thông tin chi tiết về các giấy phép chính thức để cung cấp 

một dịch vụ (Ví dụ, Giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận/chứng chỉ) được tổ chức thực 

hiện bởi chuyên gia y tế được định danh trong phân đoạn STF. 

Bảng thuộc tính HL7 – CER – Chứng chỉ/Chứng nhận chi tiết 

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   01856 Thiết lập ID – CER 

2  80= ST O   01857 Số sê-ri 

3  80= ST O   01858 Phiên bản 

4   XON O   01859 Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

5   XCN O   01860 Người có thẩm quyền phát hành/cấp phát 

6   ED O   01861 Chữ ký 

7 3..3  ID O  0399 01862 Quốc gia cấp phép/phê duyệt 

8   CWE O  0347 01863 Bang/Tỉnh cấp phép/phê duyệt 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70399
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70347
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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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

9   CWE O  0289 01864 Hạt/Xứ đạo cấp phép/phê duyệt 

10   CWE O   01865 Loại chứng nhận/chứng chỉ 

11   CWE O   01866 Lĩnh vực của chứng nhận/chứng chỉ 

12   EI C   01867 ID chủ thể 

13  250= ST R   01907 Tên chủ thể 

14   CWE O Y  01868 Mở rộng thuộc tính thư mục chủ thể 

15   CWE O   01869 Thông tin khóa dùng chung của chủ thể 

16   CWE O   01870 Định danh khóa chứng thực/xác thực 

17 1..1  ID O  0136 01871 Điều kiện ràng buộc cơ bản 

18   CWE O Y  01872 Điểm phân phối CRL 

19 3..3  ID O  0399 01875 Quốc gia có thẩm quyền 

20   CWE O  0347 01873 Bang/Tỉnh có thẩm quyền 

21   CWE O  0289 01874 Hạt/Xứ đạo có thẩm quyền 

22   CWE O Y 0547 01895 Phạm vi thẩm quyền 

23   DTM O   01876 Ngày cấp phép/phê duyệt 

24   DTM O   01877 Ngày phát hành 

25   DTM O   01878 Ngày kích hoạt/có hiệu lực 

26   DTM O   01879 Ngày ngừng kích hoạt/không có hiệu lực 

27   DTM O   01880 Ngày hết hạn 

28   DTM O   01881 Ngày gia hạn/cấp mới lại 

29   DTM O   01882 Ngày thu hồi/hủy bỏ 

30   CWE O   01883 Mã lý do thu hồi/hủy bỏ 

31   CWE O  0536 01884 Mã trạng thái chứng nhận 

15.4.2.1 CER-1   Thiết lập ID - CER  (SI)   01856 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã số định danh giao dịch này. Đối với lần 

xuất hiện lần đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất hiện lần thứ 

hai, số thứ tự sẽ là hai; v.v 

15.4.2.2 CER-2   Số sê-ri (số thứ tự) (ST)   01857 

Định nghĩa: số sê-ri định danh duy nhất giấy chứng nhận tượng trưng trong phạm 

vi tổ chức phát hành/cấp phát của nó. Trường dữ liệu này chứa mã số và/hoặc các thuộc 

tính xác định giấy chứng nhận được nắm giữ bởi chuyên gia y tế. 

Giấy chứng nhận tượng trưng là một cấu trúc dữ liệu chứng nhận (một cách số hóa 

hoặc thủ công) rằng một hoặc nhiều thuộc tính (Ví dụ, mô tả, khả năng, trình độ, v.v) 

được kết hợp với một thực thể/chủ thể/tổ chức/cá nhân cụ thể giống như việc được xác 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70289
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70399
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70347
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70289
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70547
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70536
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minh/chứng nhận bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền (Ví dụ, Tổ chức kiểm tra trình 

độ của y bác sỹ tại một bệnh viện (US), Hiệp hội y khoa (D), Hiệp hội Luật Bác sỹ (D)) 

15.4.2.3 CER-3   Phiên bản  (ST)   01858 

Định nghĩa: Mã số phiên bản khác nhau nằm trong số các phiên bản khác nhau của 

thuộc tính chứng nhận. 

15.4.2.4 CER-4   Cơ quan có thẩm quyền cấp phép  (XON)   01859 

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 xác định cụ thể cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận cho cá nhân 

15.4.2.5 CER-5   Người có thẩm quyền cấp phát/ban hành  (XCN)   01860 

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)> 
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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)> 

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: Xác định cụ thể người có thẩm quyền cấp phát/ban hành giấy chứng 

nhận cho cá nhân 
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15.4.2.6 CER-6   Chữ ký  (ED)   01861 

Thành phần dữ liệu:  <Source Application (HD)> ^ <Type of Data (ID)> ^ <Data Subtype (ID)> ^ 

<Encoding (ID)> ^ <Data (TX)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Ứng dụng nguồn (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Định nghĩa: Chữ ký số của cơ quan/người có thẩm quyền chứng nhận. Chữ ký số 

bao gồm một khái niệm con dấu có thể xác minh/kiểm chứng  

15.4.2.7 CER-7   Quốc gia cho phép/chấp thuận (ID)   01862 

Định nghĩa: ID của một quốc gia chấp thuận chứng nhận/chứng chỉ. Tham khảo 

Bảng mở rộng 0399 – Mã quốc gia với các giá trị hợp lệ 

15.4.2.8 CER-8   Bang/Tỉnh cho phép/chấp thuận  (CWE)   01863 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Bang/Tỉnh cho phép/chấp thuận chứng chỉ. Tham khảo Bảng do 

người dùng định nghĩa 0347 – Bang/Tỉnh với các giá trị hợp lệ (trong Chương 2) 

15.4.2.9 CER-9   Hạt/Giáo xứ cho phép/chấp thuận  (CWE)   01864 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Hạt/Giáo xứ cho phép/chấp chuận chứng nhận. Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa  0289 – Hạt/Xứ đạo/Giáo xứ với các giá trị hợp lệ (trong 

Chương 2). 
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15.4.2.10  CER-10   Loại chứng nhận  (CWE)   01865 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định cụ thể các loại chứng nhận, ví dụ,  quyền 

ưu tiên, giấy phép, hoặc Chứng chỉ/Chứng nhận trình độ chuyên môn. 

15.4.2.11  CER-11   Lĩnh vực chứng nhận  (CWE)   01866 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này xác định cụ thể vùng/khu vực chủ thể để chứng 

nhận có thể ứng dụng được, ví dụ, hành chính, y tế, hoặc các vấn đề về điều dưỡng. 

15.4.2.12  CER-12   ID chủ thể  (EI)   01867 

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

<Universal ID Type (ID)> 

Các thành phần: <Bộ nhận dạng đầu vào (ST)> ^ <ID Vùng tên (IS)> ^ < ID dùng chung (ST)> ^ 

<Kiểu ID dùng chung (ID)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này trình bày định danh của một chủ thể của giấy 

chứng nhận đã được sử dụng bởi tổ chức/cá nhân cấp chứng nhận. (Chủ thể ở đây có 

nghĩa là chủ sở hữu giấy chứng nhận/chứng chỉ, Ví dụ, cá nhân, tổ chức, thiết bị, ứng 

dụng, thành phần cấu thành.) Trong trường hợp chứng nhận được trình bày theo văn bản 

X.509 thì trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc. 

15.4.2.13  CER-13   Tên chủ thể  (ST)   01907 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này định nghĩa tên chủ thể của chứng nhận/chứng chỉ 

được sử dụng bởi tổ chức/cá nhân chứng nhận. 
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15.4.2.14  CER-14   Mở rộng thuộc tính thư mục chủ thể  (CWE)   01868 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trong định danh cá nhân, việc mở rộng thuộc tính thư mục chủ thể 

CÓ THỂ chứa một thuộc tính Vai trò Chuyên gia y tế và có thể chứa thuộc tính Tuyên bố 

Chứng nhận Năng lực trình độ. Ngoài ra, các Thuộc tính Thư mục Chủ thể chứa các 

thuộc tính khác không được quy định trong tài liệu đặc tả kỹ thuật này. 

15.4.2.15  CER-15   Thông tin khóa công khai chủ thể  (CWE)   01869 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa định danh thuật toán. Đề cập đến trường dữ 

liệu này, trường dữ liệu mở rộng X.509 CÓ THỂ chứa Định danh Khóa Công khai của 

chủ thể để xác định khóa công khai được sử dụng trong Thông tin Khóa Công khai của 

Chủ thể. X.590 là một chứng nhận được quy định trong tiêu chuẩn ISO. 

15.4.2.16  CER-16   Định danh khóa xác thực/chứng thực (CWE)   01870 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Việc mở rộng Định danh Khóa Xác thực/Chứng thực SẼ xác định 

khóa công khai được sử dụng để kiểm tra/xác thực chứng thư chữ ký số. Nó cho phép 
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những khóa riêng biệt, được sử dụng bởi 01 CA, để phân biệt (Ví dụ, giống như khóa cập 

nhật những sự kiện xảy ra) 

15.4.2.17  CER-17   Điều kiện ràng buộc cơ bản (ID)   01871 

Định nghĩa: Việc mở rộng các điều kiện ràng buộc cơ bản chứa một giá trị luận lý 

(boolean – đúng hoặc sai) được sử dụng để xác định việc có hoặc không có chủ thể/đối 

tượng có thể hoạt động giống như một CA (chứng thực chữ ký số), được sử dụng để 

chứng nhận/chứng thực cho những chứng nhận/xác thực chữ ký. 

15.4.2.18  CER-18   Điểm phân phối CRL  (CWE)   01872 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Việc mở rộng Điểm Phân Phối Danh sách Thu hồi/Hủy bỏ Chứng 

nhận (CRL) SẼ xác định địa điểm của CRL kết hợp (hoặc Danh sách Thu hồi/Hủy bỏ 

Xác thực (ARL) đối với các chứng nhận thuộc tính) trong thư mục khóa PKI (Định danh 

khóa công khai) 

15.4.2.19  CER-19   Quốc gia có thẩm quyền  (ID)   01875 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa quốc gia mà tại đó Chứng nhận/Bằng cấp 

trình độ chuyên môn được công nhận là phù hợp/hợp lệ. Tham khảo Bảng bên ngoài 

0399 – Mã Quốc gia với các giá trị phù hợp. 

15.4.2.20  CER-20   Bang/Tỉnh có thẩm quyền  (CWE)   01873 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 bang/tỉnh mà tại đó chứng nhận/bằng cấp 

được công nhận là phù hợp/hợp lệ. HL7 đề xuất sử dụng các giá trị trong Bảng do người 

dùng định nghĩa 0347 – Bang/Tỉnh 
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15.4.2.21  CER-21   Hạt/Giáo xứ có thẩm quyền  (CWE)   01874 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 Hạt/Giáo xứ (quận/huyện) mà tại đó chứng 

nhận/bằng cấp được công nhận là phù hợp/hợp lệ. HL7 đề xuất sử dụng các giá trị trong 

Bảng do người dùng định nghĩa 0289 – Hạt/Giáo xứ 

15.4.2.22  CER-22   Phạm vi thẩm quyền (CWE)   01895 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa độ rộng/độ mở của thẩm quyền (phạm vi 

thẩm quyền) mà tại đó chứng nhận/bằng cấp trình độ chuyên môn được công nhận hợp lệ. 

HL7 đề xuất sử dụng các giá trị trong Bảng do người dùng định nghĩa 0547 – Phạm vi 

thẩm quyền 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa  0547 – Phạm vi thẩm quyền 

trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị cho Hạt, 

Giáo xứ, v.v 

15.4.2.23  CER-23  Ngày cấp phép/phê duyệt  (DTM)   01876 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày khi chứng nhận được cấp/phê duyệt  

15.4.2.24  CER-24  Ngày phát hành  (DTM)   01877 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận được phát hành 

15.4.2.25  CER-25  Ngày kích hoạt/có hiệu lực  (DTM)   01878 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận chuyển đổi trạng 

thái hoặc sẽ được kích hoạt/có hiệu lực 
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15.4.2.26  CER-26  Ngày ngừng kích hoạt/không có hiệu lực  (DTM)   01879 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận trở thành hoặc sẽ bị 

ngừng kích hoạt/không có hiệu lực 

15.4.2.27  CER-27  Ngày hết hạn (DTM)   01880 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận hết hiệu lực hoặc 

sẽ hết hiệu lực. 

15.4.2.28  CER-28  Ngày gia hạn/cấp mới lại  (DTM)   01881 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận phải/sẽ được gia 

hạn hoặc cấp lại mới. 

15.4.2.29  CER-29  Ngày thu hồi/hủy bỏ (DTM)   01882 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi chứng nhận bị thu hồi/hủy bỏ 

15.4.2.30  CER-30  Mã lý do thu hồi  (CWE)   01883 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 lý do để thu hồi/hủy bỏ chứng nhận (ví dụ, 

đã thỏa hiệp, thay đổi các điều kiện/môi trường, v.v) 

15.4.2.31  CER-31   Mã trạng thái chứng nhận/chứng chỉ  (CWE)   01884 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 chứng nhận/chứng chỉ của 

chuyên gia chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như việc tạm thời, thu hồi, hủy bỏ, v.v. Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0536 – Trạng thái chứng nhận trong Chương 

2C, Các bảng mã, với các giá trị đề xuất.  
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15.4.3 EDU - Phân đoạn chi tiết trình độ học vấn 

Phân đoạn EDU bổ sung thông tin chi tiết về trình độ học vấn cho thành viên của 

tổ chức được xác định trong phân đoạn STF. Một phân đoạn EDU có thể có thuộc tính 

tùy chọn (không bắt buộc) theo ngay sau phân đoạn STF. Phân đoạn EDU phải luôn luôn 

được đặt ngay sau phân đoạn STF tương ứng 

Bảng thuộc tính HL7 – Chi tiết trình độ học vấn  

Số 

TT 

Độ 

dài 

Độ dài 

hợp 

chuẩn 

Loại 

dữ 

liệu 

Tùy 

chọn 

Lặp 

lại/Số 

lần 

Mã số 

bảng 

Mã số 

hạng 

mục 

TÊN YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   01448 Thiết lập ID – EDU 

2   CWE O  0360 01449 Bằng cấp về học thuật 

3   DR O   01597 
Khoảng ngày của chương trình bằng cấp học 

thuật 

4   DR O   01450 
Khoảng ngày tham dự chương trình bằng 

cấp học thuật 

5   DT O   01451 Ngày được cấp bằng học thuật 

6   XON O   01452 Viện/Trường học 

7   CWE O  0402 01453 Mã loại trường 

8   XAD O   01454 Địa chỉ trường 

9   CWE O Y  01885 Lĩnh vực nghiên cứu chính 

15.4.3.1 EDU-1   Thiết lập ID - EDU  (SI)   01448 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã số định danh giao dịch này. Đối với lần 

xuất hiện lần đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất hiện lần thứ 

hai, số thứ tự sẽ là hai; v.v. 

15.4.3.2 EDU-2   Bằng cấp học thuật  (CWE)   01449 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70360
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70402
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Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa tiêu chuẩn phân loại được trao tặng sau khi 

hoàn thành một chương trình học thuật thống nhất. HL7 để xuất sử dụng các giá trị có 

trong Bảng do người dùng định nghĩa 0360 – Bằng cấp/Giấp phép/Chứng nhận/Chứng 

chỉ 

15.4.3.3 EDU-3   Khoảng ngày/thời gian của chương trình học thuật có bằng cấp  (DR)   

01597 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng ngày/thời gian chương trình học 

thuật diễn ra.  

15.4.3.4 EDU-4   Khoảng ngày/thời gian tham dự chương trình học thuật có bằng cấp  

(DR)   01450 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng ngày/thời gian thành viên của tổ 

chức đã tham gia chương trình học thuật có bằng cấp. 

15.4.3.5 EDU-5   Ngày bằng cấp được cấp/phê chuẩn (DT)   01451 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày bằng cấp học thuật được cấp/phê chuẩn 

cho thành viên của tổ chức. 

15.4.3.6 EDU-6   Viện/Trường học (XON)   01452 

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 chứa tên chính thức của viện/trường học thuật đã 

cấp bằng cho thành viên của tổ chức. 
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15.4.3.7 EDU-7   Mã loại Viện/Trường  (CWE)   01453 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa sự phân loại của viện/trường học thuật đã 

cấp bằng cho Nhân viên y tế. HL7 khuyến nghị sử dụng các giá trị có trong Bảng do 

người dùng định nghĩa 0402 – Loại Viện/Trường học. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0402 – Loại Viện/Trường học 

trong Chương 2C, Các Bảng mã,  với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị đại học, 

y học, v.v 

15.4.3.8 EDU-8   Địa chỉ trường  (XAD)   01454 

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 bưu điện của viện/trường học thuật 

đã cấp bằng cho Nhân viên y tế. 

15.4.3.9 EDU-9   Lĩnh vực nghiên cứu chính  (CWE)   01885 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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 đối tượng của việc nghiên cứu học thuật kết 

hợp với chương trình học thuật có bằng cấp cụ thể mà thành viên/nhân viên của một tổ 

chức đã theo học một lĩnh vực chuyên môn. 

15.4.4 LAN - Phân đoạn chi tiết ngôn ngữ 

Phân đoạn LAN bổ sung thông tin chi tiết ngôn ngữ của thành viên trong tổ chức 

đã được xác định trong phân đoạn STF. Một phân đoạn LAN có thể có thuộc tính tùy 

chọn (không bắt buộc) theo ngay sau phân đoạn STF. Một phân đoạn LAN phải luôn luôn 

được đặt ngay sau phân đoạn STF tương ứng. 

Bảng thuộc tính HL7 – LAN – Ngôn ngữ chi tiết 

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   01455 Thiết lập ID – LAN  

2   CWE R  0296 01456 Mã ngôn ngữ 

3   CWE O Y 0403 01457 Mã năng lực ngôn ngữ 

4   CWE O  0404 01458 Mã mức độ thành thạo ngôn ngữ 

15.4.4.1 LAN-1   Thiết lập ID - LAN  (SI)   01455 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã số định danh giao dịch này. Đối với lần 

xuất hiện lần đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất hiện lần thứ 

hai, số thứ tự sẽ là hai; v.v. 

15.4.4.2 LAN-2   Mã ngôn ngữ  (CWE)   01456 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)>  

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về ngôn ngữ mà Nhân viên y tế 

hiểu biết. HL7 khuyến nghị sử dụng Bảng ISO 639 với các giá trị đề xuất trong Bảng 

định nghĩa người dùng 0296 – Ngôn ngữ chính. 
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15.4.4.3 LAN-3   Mã năng lực ngôn ngữ  (CWE)   01457 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 năng lực/khả năng của nhân viên y 

tế về ngôn ngữ. HL7 khuyến khích sử dụng các giá trị trong Bảng HL7 0403 – Năng lực 

ngôn ngữ. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0403 – Năng lực ngôn ngữ trong Chương 2C, Các 

bảng mã, với giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị đối với năng lực đọc, viết, hiểu 

ngôn ngữ của nhân viên y tế. 

15.4.4.4 LAN-4   Mã mức độ thành thạo ngôn ngữ  (CWE)   01458 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin về mức độ hiểu biết ngôn ngữ của 

nhân viên trong tổ chức tương ứng với khả năng thành thạo ngôn ngữ. HL7 đề xuất sử 

dụng các giá trị trong Bảng HL7 0404 – Mức độ thành thạo ngôn ngữ. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0404 – Mức độ thành thạo ngôn ngữ trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị như xuất sắc, kém, khá 

tốt, vv. 

15.4.5 ORG - Phân đoạn đơn vị tổ chức người hành nghề y 

Phân đoạn ORG liên quan đến một người hành nghề y trong một đơn vị tổ chức và 

bổ sung thông tin chi tiết tương ứng với chuyên môn thực hành của người hành nghề y 

trong đơn vị tổ chức đó. Phân đoạn ORG này có thể có thuộc tính tùy chọn (không bắt 

buộc) theo ngay sau phân đoạn STF. Một phân đoạn ORG phải luôn luôn được đặt ngay 

sau phân đoạn STF tương ứng. Trong trường hợp không đơn vị tổ chức nào được xác 
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định, thì phân đoạn này được sử dụng dành cho người hành nghề với chuyên môn thực 

hành của họ, bao gồm thông tin ngày có hiệu lực và ngày kết thúc. Khi không cần thiết 

ghi lại đơn vị tổ chức hoặc các ngày kết hợp với chuyên môn thực hành, dữ liệu này được 

ghi lại trong trường dữ liệu PRA-3-Phân nhóm người hành nghề 

Bảng thuộc tính HL7 – ORG – Đơn vị tổ chức người hành nghề  

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1 1..4  SI R   01459 Thiết lập ID – ORG 

2   CWE O  0405 01460 Mã đơn vị tổ chức 

3   CWE O  0474 01625 Mã loại đơn vị tổ chức 

4 1..1  ID O  0136 01462 Chỉ báo đơn vị tổ chức chính 

5   CX O   01463 Định danh đơn vị tổ chức người hành nghề 

6   CWE O  0452 01464 
Mã loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe 

7   CWE O  0453 01614 
Mã phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe 

8   CWE O  0454 01615 
Mã lĩnh vực chuyên môn của nhà cung cấp 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

9   DR O   01465 Khoảng Thời gian có hiệu lực 

10   CWE O  0066 01276 Mã trạng thái công việc 

11 1..1  ID O  0136 01467 Chỉ báo Ủy ban/Hội đồng phê duyệt 

12 1..1  ID O  0136 01468 Chỉ báo bác sỹ chăm sóc ban đầu 

13   CWE O Y 0539 01891 Mã trung tâm thu phí 

15.4.5.1 ORG-1   Thiết lập ID - ORG  (SI)   01459 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa mã số định danh giao dịch này. Đối với lần 

xuất hiện đầu tiên của phân đoạn, số thứ tự sẽ là một; đối với lần xuất hiện thứ hai, số thứ 

tự sẽ là hai; v.v. 
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15.4.5.2 ORG-2   Mã đơn vị tổ chức  (CWE)   01460 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa các thành phần có thứ bậc của đơn vị tổ 

chức, giống như đã được định nghĩa bởi cơ quan/tổ chức quản lý. Tham chiếu đến Bảng 

do người dùng định nghĩa 0405 – Đơn vị tổ chức với các giá trị đề xuất. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0405 – Đơn vị tổ chức trong 

Chương 2C, Các bảng mã, với giá trị hợp lệ. Bảng này không chứa các giá trị được đề 

xuất. 

15.4.5.3 ORG-3   Mã loại đơn vị tổ chức (CWE)   01625 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã cho biết rõ sự phân loại của đơn vị 

tổ chức. HL7 đề nghị sử dụng các giá trị trong Bảng do người dùng định nghĩa 0474 – 

Loại đơn vị tổ chức. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0474 – Loại đơn vị tổ chức trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị đối với khoa, 

phòng, cơ sở y tế, vv. 

15.4.5.4 ORG-4   Chỉ báo đơn vị tổ chức chính  (ID)   01462 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ đơn vị tổ chức này có 

phải là đơn vị tổ chức chính của người hành nghề này. Tham chiếu đến Bảng HL7 0136 – 

Chỉ báo Có/Không với các giá trị hợp lệ. 

 Y đây là đơn vị tổ chức chính  

 N đây không phải đơn vị tổ chức chính 
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15.4.5.5 ORG-5   Định danh đơn vị tổ chức của người hành nghề  (CX)   01463 

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

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

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

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

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan có thẩm quyền cấp phát (HD):  <Namespace ID (IS)> & 

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

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

& <Universal ID Type (ID)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Thẩm quyền cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan hoặc Bộ cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh được sử dụng bởi tổ chức 

để xác định cá nhân trong đơn vị tổ chức cụ thể. Trong trường hợp cá nhân được định 

danh với cùng mã tại tất cả các đơn vị tổ chức, thì dữ liệu này nên được mã hóa tại trường 

dữ liệu STF-2 Các Mã ID nhân viên. 

15.4.5.6 ORG-6   Mã loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  (CWE)   01464 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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 thông tin phân nhóm chính của dịch vụ hoặc 

nghề nghiệp của người hành nghể tại một đơn vị tổ chức, ví dụ, Dịch vụ xã hội và sức 

khỏe về hành vi. HL7 đề nghị sử dụng các giá trị xuất phát từ Nguyên tắc phân loại nhà 

cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ANSI ASC X12, Mức độ 1 – Loại. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0452 – Mã loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

15.4.5.7 ORG-7   Mã phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  (CWE)   

01614 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 nhiều dịch vụ hoặc nghề nghiệp cụ thể bên 

trong loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người hành nghề tại đơn vị tổ 

chức đặc thù, cho ví dụ, người cố vấn/luật sư. HL7 đề nghị sử dụng các giá trị xuất phát 

từ Nguyên tắc phân loại nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe ANSI ASC X12, Sự phân loại – 

Mức độ 2. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0453 – Sự phân loại nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe trong Chương 2C, Các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

15.4.5.8 ORG-8   Mã lĩnh vực chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe  

(CWE)   01615 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa phân đoạn của dân cư hoặc quần thể dân cư 

mà một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lựa chọn để cung cấp dịch vụ, một dịch 

vụ y tế cụ thể, chuyên môn trong việc điều trị một bệnh tật cụ thể, hoặc bất kỳ đặc điểm 

mô tả khác về việc hành nghề của bác sỹ liên quan đến các dịch vụ đã được mô tả của 
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người hành nghề tại một đơn vị tổ chức cụ thể, ví dụ, Sức khỏe tâm thần. HL7 đề nghị sử 

dụng các giá trị xuất phát từ Nguyên tắc phân loại nhà cung cấp chăm sức khỏe ANSI 

ASC X12, Cấp độ 3- Chuyên môn. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0454 – Lĩnh vực chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe trong Chương 2C với các giá trị hợp lệ.  

15.4.5.9 ORG-9   Khoảng thời gian có hiệu lực  (DR)   01465 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian tính bằng ngày trong 

trường hợp người hành nghề đã bắt đầu và kết thúc làm việc tại đơn vị tổ chức cụ thể 

trong danh mục phân loại chuyên môn thực hành. 

15.4.5.10  ORG-10   Mã trạng thái công việc  (CWE)   01276 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã cho biết rõ mối quan hệ công việc 

của người hành nghề tại đơn vị tổ chức này. Nó có thể khác với trạng thái công việc được 

trình bày trong trường dữ liệu STF-20. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 

0066 – Trạng thái công việc, trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

15.4.5.11  ORG-11   Chỉ báo Ủy ban/Hội đồng phê duyệt (ID)   01467 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ chuyên môn nghề 

nghiệp cần được Ủy ban/Hội đồng phê duyệt chấp thuận hay không. Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không với các giá trị hợp lệ. 

Y Chuyên môn nghề nghiệp này cần được Ủy ban/Hội đồng phê duyệt chấp 

thuận 

N Chuyên môn nghề nghiệp này không cần được Ủy ban/Hội đồng phê duyệt 

chấp thuận 
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15.4.5.12  ORG-12   Chỉ báo bác sỹ chăm sóc ban đầu (ID)   01468 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết rõ Bác sỹ chăm sóc sức 

khỏe ban đầu có thể thực hiện chuyên môn hành nghề này hay không. Tham chiếu đến 

Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không với các giá trị hợp lệ. 

Y Bác sỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể thực hiện chuyên môn hành nghề 

này 

N Bác sỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu không thể thực hiện chuyên môn hành 

nghề này 

15.4.5.13  ORG-13   Mã Trung tâm thu phí  (CWE)   01891 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 hoặc mã trung tâm chi phí đã được gán 

cho đơn vị tổ chức này. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa HL7 0539 – Mã 

Trung tâm chi phí với các giá trị hợp lệ. 

15.4.6 PRA - Phân đoạn chi tiết người hành nghề 

Phân đoạn PRA bổ sung thông tin chi tiết về người hành nghề y cho cá nhân được 

xác định trong phân đoạn STF. Phân đoạn PRA có thể có thuộc tính tùy chọn theo ngay 

sau phân đoạn STF. Phân đoạn PRA phải luôn luôn được đặt ngay sau phân đoạn STF. 

Phân đoạn PRA cũng có thể được sử dụng dành cho nhân viên y tế làm việc trong lĩnh 

vực y tế mà không phải là các bác sỹ nhưng cần được chứng nhận, ví dụ, “nhân viên ghi 

chép y khoa, thư ký y khoa” 

 

Bảng thuộc tính HL7 – PRA – Chi tiết người hành nghề 

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1   CWE C  9999 00685 Giá trị khóa chính – PRA 

2   CWE O Y 0358 00686 Nhóm người hành nghề 
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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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

3   CWE O Y 0186 00687 Danh mục phân loại người hành nghề 

4 1..1  ID O  0187 00688 Nhà cung cấp lập hóa đơn 

5   SPD O Y 0337 00689 Chuyên môn 

6   PLN B Y 0338 00690 Mã số ID của người hành nghề 

7   PIP O Y  00691 Các đặc quyền 

8   DT O   01296 Ngày tham gia công việc 

9   CWE O  0537 01613 Tổ chức 

10   DT O   01348 Ngày kết thúc công việc 

11   CWE O Y 0401 01388 
Điều kiện cần thiết Chính phủ hoàn trả chi 

phí Hóa đơn  

12 1..4  SI C   01616 Thiết lập ID – PRA 

15.4.6.1 PRA-1   Giá trị khóa chính - PRA (CWE)   00685 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Đối với Thông báo danh mục chính MFN, trường dữ liệu này đòi hỏi 

và phải so khớp (có giá trị giống với) với giá trị của trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa 

chính để nhận dạng giá trị nhập đầu vào được tham chiếu đến. Đối với tất cả các bản tin 

khác, trường dữ liệu này có thể không được sử dụng.  

15.4.6.2 PRA-2   Nhóm người hành nghề  (CWE)   00686 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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 tên và/hoặc mã của một nhóm người hành 

nghề. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0358 - Nhóm người hành nghề với 

các giá trị đề xuất. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0358 – Nhóm người hành nghề 

trong Chương 2C, Các Bảng mã, với giá trị hợp lệ. Bảng này không chứa các giá trị được 

đề xuất. 

15.4.6.3 PRA-3   Danh mục phân nhóm người hành nghề  (CWE)   00687 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa  danh mục phân nhóm người hành nghề. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0186 – Danh mục phân nhóm người 

hành nghề với các giá trị đề xuất. Các giá trị có thể bao gồm các mã dành cho bác sỹ 

quản lý, bác sỹ tiếp đón,  bác sỹ nội trú, trợ lý bác sỹ, bác sỹ điều trị chuyên khoa, bác sỹ 

tâm lý, bác sỹ tâm thần, dược sỹ, y tá đăng ký, y tá thực hành được cấp phép, y tá định 

hướng nghề nghiệp được cấp phép, người hành nghề y tá, vv. Nếu nhà cung cấp dịch vụ 

làm việc trong Các danh mục phân nhóm người hành nghề khác trong các đơn vị tổ chức 

khác, thì thông tin này có thể được ghi lại một cách riêng biệt trong các trường dữ liệu 

ORG-6,7,8. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0186 – Danh mục phân nhóm 

người hành nghề trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này không 

chứa các giá trị được đề xuất. 

15.4.6.4 PRA-4   Nhà cung cấp lập hóa đơn (ID)   00688 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này cho biết rõ phương thức mà các dịch vụ của nhà 

cung cấp đã được lập hóa đơn thanh toán. Tham chiếu đến Bảng HL7 0187 – Nhà cung 

cấp lập hóa đơn với các giá trị hợp lệ 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0187 – Nhà cung cấp lập hóa đơn với các giá trị hợp 

lệ. Bảng này chứa các giá trị dành cho nhà cung cấp hoặc tổ chức lập hóa đơn thanh toán.  
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15.4.6.5 PRA-5   Chuyên môn  (SPD)   00689 

Thành phần dữ liệu:  <Specialty Name (ST)> ^ <Governing Board (ST)> ^ <Eligible or Certified 

(ID)> ^ <Date of Certification (DT)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được tạo ra từ nhiều thành phần dữ liệu khác nhau 

để ghi lại những chuyên môn của người hành nghề. Nhiều thành phần dữ liệu của mỗi 

chuyên môn bao gồm: (1) Tên hoặc tên viết tắt chuyên môn, (2) định danh chuyên môn 

của người hành nghề, (3) Tình trạng chứng nhận/Chứng chỉ, (4) ngày được chứng nhận 

chứa ngày của chứng nhận/chứng chỉ, nếu được chứng nhận. Tham chiếu đến Bảng HL7 

0337 – Tình trạng chứng nhận/chứng chỉ với các giá trị hợp lệ. 

Tham chiếu đến Bảng HL7 0337 – Trạng thái chứng nhận/chứng chỉ trong 

Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa cả các giá trị dành cho 

chứng nhận hoặc đáp ứng đủ điều kiện.  

15.4.6.6 PRA-6   Các mã số ID của người hành nghề  (PLN)   00690 

Thành phần dữ liệu:  <ID Number (ST)> ^ <Type of ID Number (CWE)> ^ <State/other Qualifying 

Information (ST)> ^ <Expiration Date (DT)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Loại của Mã 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: Kể từ phiên bản 2.5, trường dữ liệu này đã được duy trì chỉ dành 

cho việc tương thích ngược. Các mã số ID người hành nghề nên được lưu tại trường dữ 

liệu STF-2-Danh sách định danh nhân viên. Trường dữ liệu lặp lại này chứa các mã số 

giấy phép của người hành nghề hoặc các mã số ID khác. Đây là trường dữ liệu được tạo 

ra từ các thành phần dữ liệu sau đây: (1) Mã số ID, (2) Loại mã số, (3) Bang hoặc tỉnh 

nếu có, nếu thích hợp, hoặc thông tin trình độ chuyên môn khác. Nó được khuyến nghị 

rằng các chứng nhận/bằng cấp trình độ chuyên môn của bang sử dụng các tên viết tắt từ 

dịch vụ bưu điện của quốc gia. Loại mã số ID người hành nghề (thành phần dữ liệu thứ 2) 

có trong Bảng do người dùng định nghĩa (Bảng do người dùng định nghĩa 0338 – Mã số 

ID người hành nghề trong trong Chương 2C, các bảng mã). 

15.4.6.7 PRA-7   Các đặc quyền  (PIP)   00691 

Thành phần dữ liệu:  <Privilege (CWE)> ^ <Privilege Class (CWE)> ^ <Expiration Date (DT)> ^ 

<Activation Date (DT)> ^ <Facility (EI)> 
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Thành phần dữ liệu con dành cho Đặc quyền (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name of 

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

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

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

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

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

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

System OID (ST)> & <Alternate Value Set OID (ST)> & <Alternate 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 Lớp/Nhóm đặc quyền (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 sở (EI):  <Entity Identifier (ST)> & <Namespace ID (IS)> & 

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

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa các đặc quyền của tổ chức mà nhà cung cấp 

có thể sử dụng. Tùy thuộc vào các nhu cầu của tổ chức. Ví dụ, tiếp nhận nhập viện, 

chuyển chuyên khoa, xuất viện, ra chỉ định, xác minh chỉ định, xem xét rà soát lại các kết 

quả, v.v. Cũng có thể sử dụng các đặc quyền ngoài các dịch vụ dành cho bệnh nhân. Đây 

là trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại, với mỗi đặc quyền được tạo ra từ các thành phần 

dữ liệu sau đây: (1) đặc quyền; (2) Nhóm/Loại đặc quyền; (3) Ngày hết hạn đặc quyền, 

nếu có; (4) Ngày kích hoạt đặc quyền, nếu có, (5) cơ sở/đơn vị/tổ chức. Lưu ý rằng các 

thành phần dữ liệu đặc quyền và nhóm/lớp đặc quyền đều là loại dữ liệu CWE, do đó 

chúng được mã hóa với dấu ngăn cách thành phần dữ liệu con (&) thay vì dấu ngăn cách 

thành phần dữ liệu (^). Thành phần dữ liệu Cơ sở là loại dữ liệu EI xác định cụ thể cơ sở 

áp dụng đặc quyền và được mã hóa với dấu ngăn cách thành phần dữ liệu con (&) thay vì 

dấu ngăn cách thành phần dữ liệu (^).  

15.4.6.8 PRA-8   Ngày tham gia hành nghề  (DT)   01296 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày người hành nghề bắt đầu hành nghề tại 

tổ chức hiện tại (ví dụ, tại bệnh viện, tại tổ chức y học, tại mạng lưới quản lý chăm sóc 

sức khỏe). 



Chương 15: Quản lý nhân sự 

Trang 46 Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. 

Tháng 2, 2014. Bản cuối. 

15.4.6.9 PRA-9   Tổ chức  (CWE)   01613 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 tổ chức của người hành nghề đã bắt đầu hoặc 

dự định tham gia hành nghề (ví dụ, tại bệnh viện, tổ chức bác sỹ, tại mạng lưới quản lý 

chăm sóc sức khỏe). Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0537 – Tổ chức với 

các giá trị hợp lệ. 

Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0537 – Tổ chức trong Chương 

2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này không chứa các giá trị được đề xuất. 

15.4.6.10  PRA-10   Ngày kết thúc hành nghề  (DT)   01348 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà người hành nghề đã kết thúc hoặc 

dự định kết thúc hành nghề tại tổ chức (ví dụ, tại bệnh viện, tổ chức bác sỹ, tại mạng lưới 

quản lý chăm sóc sức khỏe). 

15.4.6.11  PRA-11   Đáp ứng Điều kiện Chính phủ hoàn trả chi phí hóa đơn  (CWE)   

01388 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã cho biết rằng cơ quan mà người 

hành nghề được cấp phép để lập hóa đơn cho các dịch vụ y tế. Tham chiếu đến Bảng do 

người dùng định nghĩa 0401 – Chương trình Chính phủ hoàn trả chi phí trong Chương 

2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị mã liên kết với y khoa 

và medicaid (Chương trình chăm sóc sức khỏe do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ). Đây là một 

trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại. 
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15.4.6.12  PRA-12   Thiết lập ID - PRA  (SI)   01616 

Định nghĩa: Đối với tất cả bản tin ngoại trừ Thông báo danh mục Nhân 

viên/Người hành nghề tổng thể, trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc và chứa mã số 

xác định giao dịch này. Đối với sự xuất hiện lần đầu tiên của phân đoạn này, số thứ tự sẽ 

là 1; đối với sự xuất hiện lần thứ hai, số thứ tự này sẽ là hai,…Đối với bản tin Thông báo 

danh mục Nhân viên/Người hành nghề tổng thể, không nên sử dụng trường dữ liệu này.  

15.4.7 ROL – Phân đoạn vai trò 

Phân đoạn vai trò chứa dữ liệu cần thiết để bổ sung, cập nhật, chỉnh sửa, và xóa bỏ 

từ các bản ghi các cá nhân liên quan, cùng với sự liên quan về mặt chức năng của chúng 

với hoạt động đang được truyền đi.. 

Nhìn chung, phân đoạn ROL được sử dụng để mô tả một cá nhân tham gia với một 

vai trò cụ thể trong bối cảnh của bản tin. Ví dụ, bản tin cấp chứng nhận/chứng chỉ/giấy 

phép (B07), phân đoạn ROL được sử dụng để mô tả các vai trò một cá nhân có thể thực 

hiện thích hợp với chứng nhận trong bản tin. 

Vị trí về mặt địa điểm của phân đoạn ROL trong các bản tin ADT và Tài chính cho 

biết rõ mối quan hệ. Trong trường hợp phân đoạn được sử dụng theo ngay sau phân đoạn 

IN3, và giá trị vai trò trong phân đoạn ROL là PP hoặc FHCP, PP hoặc FHCP liên quan 

đến kế hoạch bảo hiểm y tế. Trường hợp phân đoạn được sử dụng theo ngay sau phân 

đoạn PID, giá trị vai trò là PP hoặc FHCP, giá trị PP hoặc FHCP liên quan đến cá nhân. 

Trường hợp phân đoạn được sử dụng theo ngay sau phân đoạn PV2, giá trị vai trò là PP 

hoặc FHCP, giá trị PP hoặc giá trị FHCP liên quan đến cuộc thăm khám của bệnh nhân. 

Bảng thuộc tính HL7 – ROL – Vai trò 

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1   EI C   01206 ID trường hợp vai trò 

2 2..2  ID R  0287 00816 Mã hoạt động 

3   CWE R  0443 01197 Vai trò – ROL 

4   XCN R Y  01198 Cá nhân có Vai trò 

5   DTM O   01199 Ngày/giờ bắt đầu vai trò 

6   DTM O   01200 Ngày/giờ kết thúc vai trò 

7   CWE O   01201 Khoảng thời gian thực hiện vai trò 

8   CWE O   01205 Lý do hoạt động vai trò 
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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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

9   CWE O Y  01510 Loại nhà cung cấp 

10   CWE O  0406 01461 Loại đơn vị tổ chức 

11   XAD O Y  00679 Văn phòng/Nhà Địa chỉ/Nơi sinh 

12   XTN O Y  00678 Số điện thoại 

13   PL O   02183 Địa điểm của cá nhân 

14   XON O   02377 Tổ chức 

15.4.7.1 ROL-1   ID trường hợp vai trò  (EI)   01206 

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 duy nhất của bản ghi vai trò 

cụ thể 

Quy tắc có điều kiện: trường dữ liệu này có thuộc tính bắt buộc trong trường hợp 

được sử dụng trong các bản tin Chăm sóc Bệnh nhân và Quản lý Nhân sự. Trường dữ liệu 

có thuộc tính tùy chọn (không bắt buộc) khi được sử dụng trong các bản tin Tài chính và 

ADT. 

15.4.7.2 ROL-2   Mã hoạt động  (ID)   00816 

Định nghĩa: Trường này cho biết mục đích của bản tin. Tham chiếu đến Bảng HL7 

0287 – Mã hoạt động Vấn đề/Mục tiêu trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị 

hợp lệ. 

15.4.7.3 ROL-3   Vai trò – ROL   (CWE)   01197 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ sự liên quan về mặt chức năng với hoạt 

động đang được truyền tải (Ví dụ, Người Quản lý trường hợp/ca bệnh, Người đánh giá, 

Người ghi chép, Người hành nghề y tá chăm sóc, Nữ hộ sinh, Trợ lý bác sỹ, vv.) Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0443 – Vai trò của nhà cung cấp dịch vụ trong 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70406
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trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị mã vai 

trò nhà cung cấp dịch vụ trong việc tiếp đón/tiếp nhận, tham gia điều trị, giám đốc y 

khoa, vv. Trong trường hợp phân đoạn ROL được sử dụng trong việc liên kết với Bác sỹ 

Tham gia điều trị, Bác sỹ Giới thiệu bệnh nhân, hoặc Bác sỹ tiếp nhận trong phân đoạn 

PV1, các giá trị có trong bảng HL7 cụ thể phải được sử dụng. Các giá trị thỏa thuận/đàm 

phán/thống nhất bổ sung được phép sử dụng.  

Chú ý: Bảng 0443 xuất hiện có cách sử dụng tương tự và các giá trị tương tự giống như 

Bảng do người dùng định nghĩa 0286 – Vai trò nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hỗ trợ nhiều 

khái niệm phổ biến hơn.  

15.4.7.4 ROL-4   Vai trò cá nhân  (XCN)   01198 

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)> 
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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)> 

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: Trường dữ liệu này xác định cá nhân người được thừa nhận vai trò 

đang được truyền đi. Trường dữ liệu này tương quan với trường dữ liệu STF-2 Mã ID 

nhân viên và trường dữ liệu STF-3 Tên nhân viên. Nếu cả hai phân đoạn STF và ROL 

được đưa ra trong bản tin tương tự, thì trường dữ liệu này có thuộc tính tùy chọn. Nếu 

trường dữ liệu này đã được công bố, thì nó phải được công bố với giá trị tương tự giống 

như giá trị của trường dữ liệu tương quan. 

15.4.7.5 ROL-5  Ngày/giờ bắt đầu vài trò  (DTM)   01199 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi vai trò được bắt đầu. 

15.4.7.6 ROL-6  Ngày/giờ kết thúc vai trò (DTM)   01200 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày/giờ khi vai trò kết thúc. 



Chương 15: Quản lý nhân sự 

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

Bản cuối. Tháng 2, 2014. 

15.4.7.7 ROL-7   Khoảng thời gian thực hiện vai trò  (CWE)   01201 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa độ dài/thời lượng cho việc thực hiện vai trò 

(ví dụ, cho đến hành động đánh giá tiếp theo, bốn ngày, cho đến khi xuất hiện, vv) 

15.4.7.8 ROL-8   Lý do vai trò hoạt động  (CWE)   01205 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ lý do tại sao cá nhân nắm giữ (hoặc 

thay đổi) vai trò (ví dụ, chuyển đổi, y tá chính mới, vv.). 

15.4.7.9 ROL-9   Loại nhà cung cấp dịch vụ  (CWE)   01510 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một mã định danh loại nhà cung cấp dịch vụ. 

Thuộc tính này tương quan với thuộc tính danh mục dùng chung sau đây: trường dữ liệu 

STF-4-Loại nhân viên. Các giá trị mã hóa từ bảng danh mục dùng chung tổng thể tương 

quan được sử dụng; bảng danh mục dùng chung do người dùng định nghĩa được sử dụng 

dưới dạng hệ thống mã hóa dành cho thuộc tính này. Ví dụ, trong trường hợp người dùng 

sử dụng các giá trị từ trường dữ liệu STF-4-Loại nhân viên, hệ thống mã hóa sẽ tham 

chiếu đến bảng HL7 0182 thay cho bảng do người dùng định nghĩa Loại Nhân viên. 
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Trường dữ liệu này được bao gồm trong phân đoạn này để hỗ trợ các yêu cầu quốc tế. 

Trong trường hợp phân đoạn ROL được sử dụng trong bản tin thăm khám, nó không thực 

hiện vai trò cập nhật bảng danh mục dùng chung. 

15.4.7.10  ROL-10   Loại đơn vị tổ chức  (CWE)   01461 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này định danh môi trường mà trong đó nhà cung cấp 

dịch vụ hoạt động với vai trò được quy định cụ thể trong trường dữ liệu ROL-3. Môi 

trường nhà cung cấp dịch vụ không phải là thông tin chuyên môn của nhà cung cấp dịch 

vụ đó. Thông tin chuyên môn của nhà cung cấp dịch vụ được định nghĩa trong phân đoạn 

PRA. Thuộc tính này được bao gồm trong phân đoạn ROL để cho phép trao đổi dữ liệu 

trong trường hợp thông tin của nhà cung cấp dịch vụ chưa được trao đổi hoặc có sẵn 

trong danh mục dùng chung. Tham khảo đến Bảng do người dùng định nghĩa 0406 – 

Loại đơn vị tổ chức. Bảng này chứa các giá trị mã kết hợp với nhà riêng, văn phòng, bệnh 

viện, vv. Trường dữ liệu này được chứa trong phân đoạn này (phân đoạn ROL) để hỗ trợ 

các yêu cầu (các ràng buộc) quốc tế, và không dành cho mục tiêu cập nhật danh mục 

dùng chung. 

15.4.7.11  ROL-11   Văn phòng/Địa chỉ nhà/Nơi sinh (XAD)   00679 

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)> 



Chương 15: Quản lý nhân sự 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 53 

Bản cuối. Tháng 2, 2014. 

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)> 

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 thông tin địa chỉ kết hợp với vai trò. 

Trường dữ liệu này tương quan với trường dữ liệu STF-11-Địa chỉ Văn phòng/Nhà 

riêng. Trong trường hợp phân đoạn ROL và STF được trình bày cả hai trong một bản tin, 

các hạng mục dữ liệu đầu vào tương ứng (ví dụ, các thông tin lặp lại với cùng Loại Địa 
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chỉ) dành cho trường dữ liệu này có thể có giá trị giống nhau. Nếu chúng khác nhau, mục 

nhập ROL phản ánh địa chỉ văn phòng/nhà riêng của cá nhân trong vai trò. 

Trường dữ liệu này được chứa trong phân đoạn ROL để hỗ trợ các yêu cầu quốc tế 

và trao đổi thông tin này trong các bản tin không liên quan đến danh mục dùng chung (ví 

dụ, Các cuộc thăm khám, các chỉ định) ở những nơi có thể không có phân đoạn STF. 

Trường dữ liệu này không dành cho mục tiêu cập nhật danh mục dùng chung khi được sử 

dụng trong các bản tin không liên quan đến danh mục dùng chung. 

15.4.7.12  ROL-12   Số điện thoại   (XTN)   00678 

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 số viễn thông (số điện thoại) kết hợp với 

vai trò. 

Trường dữ liệu này tương quan với trường dữ liệu STF-10 Điện thoại. Trong 

trường hợp cả hai phân đoạn ROL và STF cùng xuất hiện trong một bản tin, các dữ liệu 

đầu vào tương ứng (ví dụ, các dữ liệu lặp lại với cùng Loại Sử dụng Viễn thông) dành 
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cho trường dữ liệu này có thể có giá trị giống nhau. Nếu chúng khác nhau, phân đoạn dữ 

liệu đầu vào ROL phản ánh số điện thoại viễn thông của cá nhân trong vai trò. 

Trường dữ liệu này chứa trong phân đoạn ROL để hỗ trợ các yêu cầu quốc tế và 

trao đổi thông tin này trong các bản tin không liên quan đến danh mục dùng chung (Ví 

dụ, các cuộc thăm khám và chỉ định) nơi mà phân đoạn dữ liệu STF có thể không xuất 

hiện. Trường dữ liệu này không dành cho mục tiêu cập nhật danh mục dùng chung khi 

các bản tin không liên quan đến danh mục dùng chung được sử dụng. 

15.4.7.13  ROL-13   Địa điểm của cá nhân (PL)   02183 

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)> 

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 hoàn chỉnh (EI):  <Entity Identifier (ST)> & 

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

Thành phần dữ liệu con dành cho Cơ quan/Hệ thống cấp phát và gán cho Địa điểm (HD):  

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

 

Định nghĩa: trường dữ liệu này quy định cụ thể địa điểm vật lý (ví dụ, 

trạm/phòng/khu vực điều dưỡng, địa điểm dịch vụ phụ trợ, phòng khám, hoặc tầng) của 

cá nhân trong vai trò, giống như được xác định trong trường dữ liệu ROL-4-Cá nhân 

trong vai trò. 

Nếu trường dữ liệu ROL-11 được công bố với một Loại Địa chỉ có giá trị S (Địa 

điểm dịch vụ) và trường dữ liệu ROL-13 cũng được công bố, thì cả hai phải mô tả hoặc 

chứa cùng giá trị địa điểm vật lý. 
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15.4.7.14  ROL-14   Tổ chức  (XON)   02377 

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: Chi nhánh tổ chức của một cá nhân đang thực hiện vai trò. 

15.4.8 STF - Phân đoạn định danh nhân viên 

Nhà Quản lý kỹ thuật dành cho phân đoạn STF thuộc lĩnh vực Quản lý bệnh nhân 

và Quản lý nhân sự. 

Phân đoạn STF có thể xác định bất kỳ cá nhân nào được tham chiếu đến bởi các hệ 

thống thông tin. Những thông tin này có thể là những nhà cung cấp dịch vụ y tế, nhân 

viên, người sử dụng trên hệ thống, các đại diện giới thiệu. Trong môi trường mạng, phân 

đoạn này có thể được sử dụng để định nghĩa cá nhân dành cho các ứng dụng khác, ví dụ, 

thư ký nhập chỉ định, thư ký giám định bảo hiềm, thư ký tiếp nhận, cùng với thông tin 

nhân khẩu học của nhà cung cấp dịch vụ y tế. Trong trường hợp sử dụng các phân đoạn 

STF và PRA trong bản tin Danh mục chính Người hành nghề/nhân viên y tế, trường dữ 

liệu MFE-4-Giá trị khóa chính được sử dụng để liên kết tất cả các phân đoạn dữ liệu liên 

quan đến cùng hạng mục dữ liệu trong bảng danh mục dùng chung. Vì vậy, trong phân 

đoạn dữ liệu MFE, trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính phải có giá trị. Các phân 

đoạn khác có thể theo ngay sau phân đoạn STF để cung cấp dữ liệu cho một loại thành 

viên trong nhân viên y tế. Phân đoạn PRA (người hành nghề) là một trong những loại 

thành viên nhân viên y tế. Nó có thể có thuộc tính tùy chọn ngay sau phân đoạn STF để 

bổ sung thêm dữ liệu người hành nghề. Các phân đoạn dữ liệu khác có thể được định 

nghĩa khi cần thiết. Trong trường hợp sử dụng các phân đoạn dữ liệu được mô tả trong 
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chương này dành cho các bản tin Danh mục dùng chung Nhân viên y tế/Người hành 

nghề, bất chấp những tham chiếu đến trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa chính 

Bảng thuộc tính HL7 – STF – Định danh nhân viên  

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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

1   CWE C  9999 00671 Giá trị khóa chính – STF 

2   CX O Y 

0061/ 

0203/ 

0363 

00672 Danh sách Định danh nhân viên 

3   XPN O Y  00673 Tên nhân viên 

4   CWE O Y 0182 00674 Loại nhân viên 

5   CWE O  0001 00111 Giới tính 

6   DTM O   00110 Ngày/giờ sinh 

7 1..1  ID O  0183 00675 Cờ hiệu hoạt động/Không hoạt động 

8   CWE O Y 0184 00676 Khoa/Phòng/Bộ phận 

9   CWE O Y 0069 00677 Dịch vụ của Bệnh viện – STF 

10   XTN O Y  00678 Điện thoại 

11   XAD O Y  00679 
Địa chỉ Văn phòng/nhà riêng Địa chỉ/Nơi 

sinh 

12   DIN O Y 0537 00680 Ngày tổ chức hoạt động 

13   DIN O Y 0537 00681 Ngày tổ chức ngừng hoạt động 

14   CWE O Y  00682 ID cá nhân dự phòng 

15  40= ST B Y  00683 Địa chỉ thư điện tử (email) 

16   CWE O  0185 00684 Phương thức liên lạc ưu tiên 

17   CWE O  0002 00119 Tình trạng hôn nhân 

18  20# ST O   00785 Chức danh công việc 

19   JCC O  
0327/ 

0328 
00786 Mã/loại công việc 

20   CWE O  0066 01276 Mã trạng thái công việc 

21 1..1  ID O  0136 01275 Bảo hiểm bổ sung về xe ô tô 

22   DLN O   01302 Số giấy phép lái xe – nhân viên 

23 1..1  ID O  0136 01229 Sao chép bảo hiểm xe ô tô 

24   DT O   01232 Bảo hiểm ô tô hết hiệu lực 

25   DT O   01298 Ngày cuối cùng DMV xem xét 

26   DT O   01234 Ngày tiếp theo DMV xem xét 

27   CWE O  0005 00113 Chủng tộc 

28   CWE O  0189 00125 Nhóm sắc tộc 

29 1..1  ID O  0136 01596 Chỉ báo cho phép hoạt động trở lại 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70061
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70203
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70363
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70182
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70001
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70183
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70184
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH03_PatientAdmin.doc%23HL70069
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70537
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70537
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70185
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70002
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70327
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL700328
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH06_FinancialMngmt.doc%23HL70066
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70005
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70189
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
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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 YẾU TỐ/THÀNH PHẦN 

30   CWE O Y 0171 00129 Tư cách công dân 

31   DTM O   01886 Ngày/Giờ tử vong 

32 1..1  ID O  0136 01887 Chỉ báo tử vong 

33   CWE O  0538 01888 Mã loại quan hệ với tổ chức 

34   DR O   01889 Khoảng thời gian quan hệ với tổ chức 

35   DT O   01890 Ngày trả về dự kiến 

36   CWE O Y 0539 01891 Mã Trung tâm chi phí 

37 1..1  ID O  0136 01892 Chỉ báo phân loại chung 

38   CWE O  0540 01893 Mã lý do ngừng hoạt động 

39   CWE O Y 0771 02184 Loại hoặc nhóm nguồn lực chung 

40   CWE O  0006 00120 Tôn giáo 

41   ED    01861 Chữ ký 

15.4.8.1 STF-1   Giá trị khóa chính – STF  (CWE)   00671 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Đối với Thông báo Danh mục dùng chung MFN, trường dữ liệu này 

có thuộc tính bắt buộc và phải so khớp với giá trị của trường dữ liệu MFE-4-Giá trị khóa 

chính để xác định hạng mục dữ liệu đang được tham chiếu. Đối với tất cả các bản tin 

khác, trường dữ liệu này không nên được sử dụng. 

15.4.8.2 STF-2   Danh sách định danh nhân viên  (CX)   00672 

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

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

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

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

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

Thành phần con cho đơn vị cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal 

ID Type (ID)> 

Thành phần con cho Nơi cấp số (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID (ST)> & <Universal ID 

Type (ID)> 

file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH03_PatientAdmin.doc%23HL70171
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70538
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70539
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70136
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70540
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH02C_CodeTables.doc%23HL70771
file:///C:/Users/QLYTDT%20I/AppData/Roaming/Microsoft/Word/V28_CH03_PatientAdmin.doc%23HL70006
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Thành phần con cho Phân khu địa lý-chính trị cấp 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 con cho Cơ quan hoặc Bộ cấp 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa danh sách các định danh (một hoặc nhiều) 

được sử dụng bởi tổ chức để xác định/định danh cá nhân này. Tham khảo Bảng HL7 0061 

– Lược đồ số kiểm tra (thành phần dữ liệu thứ 2), Bảng do người dùng định nghĩa 0203 – 

Loại định danh (thành phần dữ liệu thứ 5) và Bảng do người dùng định nghĩa 0363 – 

Thẩm quyền cấp phát và gán (thành phần dữ liệu thứ 4) với các giá trị phù hợp (tham 

khảo chương 2A). Nếu một nhân viên có nhiều định danh của tổ chức chỉ hợp lệ trong 

trong các đơn vị tổ chức cụ thể, định danh nhân viên đó nên được ghi lại trong phân đoạn 

dữ liệu Đơn vị Tổ chức Hành nghề ORG 

15.4.8.3 STF-3   Tên nhân viên (XPN)   00673 

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

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

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

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

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

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

Thành phần con cho Họ (FN):  <Surname (ST)> & <Own Surname Prefix (ST)> & <Own Surname 

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

(ST)> 
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Thành phần con cho Thuộc tính 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 nhân viên. Trường dữ liệu này có thể 

lặp lại để truyền tải các tên khác nhau của cùng cá nhân. 

15.4.8.4 STF-4   Loại nhân viên (CWE)   00674 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa một mã định danh loại của nhân viên. Tham 

khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0182 – Loại nhân viên trong trong Chương 2C, các 

bảng mã, với các giá trị gợi ý. Bảng này không chứa các giá trị gợi ý. Các giá trị có thể 

bao gồm các mã của nhân viên, người hành nghề, cá nhân/cơ sở giới thiệu, vv. Trường dữ 

liệu này có thể lặp lại để hỗ trợ truyền tải thông tin về các loại nhân viên được cấp phát 

và gán cho cá nhân. 

Thông thường, trường dữ liệu này sẽ được công bố với hầu hết các loại có thể 

phân biệt được kết hợp với nhân viên. Nếu thông tin phân loại hoặc phân nhóm nhân viên 

không rõ ràng được yêu cầu nằm ngoài các loại cụ thể được tìm thấy trong trường dữ liệu 

này, độc giả tham chiếu đến trường dữ liệu STF-39-Nhóm hoặc loại nguồn lực chung. Vì 

vậy, trong khi trường dữ liệu STF-4 có thể chức mã của một loại nhân viên cụ thể hoặc 

một loại người hành nghề, trường dữ liệu STF-39 có thể chứa thông tin “nhân viên” hoặc 

“người hành nghề”. Để có thêm thông tin chi tiết hơn về các loại phổ biến và các loại cụ 

thể, độc giả tham khảo thêm các thông tin của trường dữ liệu STF-39-Nhóm hoặc Loại 

nguồn lực phổ biến. 



Chương 15: Quản lý nhân sự 

Health Level Seven, Phiên bản 2.8 © 2014.  Bản quyền được bảo hộ. Trang 61 

Bản cuối. Tháng 2, 2014. 

15.4.8.5 STF-5   Giới tính theo quản lý hành chính (CWE)   00111 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa giới tính của nhân viên. Tham chiếu đến 

Bảng do người dùng định nghĩa 001 – Giới tính theo quản lý hành chính với các giá trị đề 

xuất. 

15.4.8.6 STF-6   Ngày/giờ sinh (DTM)   00110 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và giờ sinh của nhân viên. 

15.4.8.7 STF-7   Cờ hiệu hoạt động/ngừng hoạt động  (ID)   00675 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ cá nhân hiện đang là nhân viên hay 

không. Tham khảo Bảng HL7 0183 – Hoạt động/Ngừng hoạt động trong trong Chương 

2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

15.4.8.8 STF-8   Khoa/Phòng/Bộ phận (CWE)   00676 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 khoa/phòng/bộ phận của tổ chức mà trong đó 

cá nhân đang là nhân viên. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0184 – 

Khoa/phòng/bộ phận trong trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng 

này không chứa các giá trị đề xuất. 
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15.4.8.9 STF-9   Dịch vụ của Bệnh viện – STF   (CWE)   00677 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 dịch vụ của bệnh viện hoặc dịch vụ phụ trợ 

kết hợp cùng với nhân viên thực hiện. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0069 – 

Dịch vụ của bệnh viện trong trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. 

15.4.8.10  STF-10   Điện thoại   (XTN)   00678 

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 số điện thoại của nhân viên. Đây là trường 

dữ liệu có thuộc tính lặp lại với thành phần dữ liệu được chỉ định rõ là số điện thoại. 
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15.4.8.11  STF-11   Địa chỉ Văn phòng/nhà riêng/Nơi sinh  (XAD)   00679 

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)> 

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)> 
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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 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 văn phòng, địa chỉ nhà riêng và/hoặc 

nơi sinh của nhân viên. Đây là trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại. Loại địa chỉ xác định 

phương thức sử dụng. 

15.4.8.12  STF-12   Ngày hoạt động/làm việc cho tổ chức  (DIN)   00680 

Thành phần dữ liệu:  <Date (DTM)> ^ <Institution Name (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà nhân viên hoạt động/làm việc cho  

một tổ chức. Đây là trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại. Tham khảo đến Bảng do người 

dùng định nghĩa 0537 – Tổ chức trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Bảng này chứa các giá trị không được đề xuất. 

15.4.8.13  STF-13   Ngày ngừng hoạt động làm việc cho tổ chức (DIN)   00681 

Thành phần dữ liệu:  <Date (DTM)> ^ <Institution Name (CWE)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho 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)> 
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Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày mà nhân viên ngừng hoạt động hoặc 

ngừng làm việc cho tổ chức. Đây là một trường dữ liệu có thuộc tính lặp lại. Tham chiếu 

đến Bảng HL7 0537 – Tổ chức trong Chương 2C, Các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

15.4.8.14  STF-14   ID cá nhân dự phòng  (CWE)   00682 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 của trường dữ liệu MFE-4 Giá trị 

khóa chính của danh mục dùng chung tương ứng cho ID cá nhân dự phòng đã được thiết 

kế dành cho nhân viên này. 

15.4.8.15  STF-15   Địa chỉ thư điện tử  (ST)   00683 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này được giữ lại dành cho việc tương thích ngược. 

(Hiện tại, nó được trình bày trong thành phần dữ liệu thứ 4 của trường dữ liệu STF – 10 

Số điện thoại) 

15.4.8.16  STF-16   Phương thức liên lạc 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 cho biết rõ một nhóm các số điện thoại khác nhau 

là phương thức liên lạc ưu tiên đối với cá nhân này. Lưu ý rằng tất cả các giá trị của mã 

này đề cập đến trường dữ liệu số điện thoại của phân đoạn dữ liệu này, ngoại trừ giá trị 

“E” đề cập đến trường dữ liệu địa chỉ thư điện tử. Trong trường hợp nhiều hơn một số 

điện thoại của loại ưu tiên tồn tại trong trường dữ liệu STF-10-Số điện thoại, thì trường 

dữ liệu này đề cập đến số điện thoại đầu tiên sẽ là số điện thoại liên lạc ưu tiên. Tham 

khảo Bảng HL7 0185 – Phương thức liên lạc ưu tiên trong trong Chương 2C, các bảng 

mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị dành máy nhắn tin, số điện thoại di 

động, v.v. 
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15.4.8.17  STF-17   Tình trạng hôn nhân  (CWE)   00119 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa tình trạng hôn nhân của nhân viên. Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0002 – Tình trạng hôn nhân trong Chương 2C, 

Các Bảng mã, với các giá trị đề xuất. Các giá trị tương tự giống như các giá trị trong 

trường dữ liệu PID-16 Trạng thái hôn nhân. 

15.4.8.18  STF-18   Chức danh công việc  (ST)   00785 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa một tên mô tả nghề nghiệp của nhân viên (ví 

dụ, Nhà phân tích hệ thống cao cấp, Trợ lý cao cấp). 

15.4.8.19  STF-19   Mã/loại công việc  (JCC)   00786 

Thành phần dữ liệu:  <Job Code (CWE)> ^ <Job Class (CWE)> ^ <Job Description Text (TX)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Mã công việc (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

<Alternate 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 Loại công việc (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text (ST)> & <Name 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã công việc nhân viên và phân loại nhân 

viên. Tham chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0327 – Mã công việc và Bảng do 
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người dùng định nghĩa 0328 – Sự phân loại nhân viên trong Chương 2C, Các Bảng mã, 

với các giá trị đề xuất. 

15.4.8.20  STF-20   Mã tình trạng công việc  (CWE)   01276 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa mã xác định tình trạng công việc của nhân 

viên, ví dụ, toàn thời gian, bán thời gian, nhân sự thời vụ, vv. Tham chiếu đến Bảng do 

người dùng định nghĩa 0066 – Tình trạng công việc trong Chương 2C, Các bảng mã, với 

các giá trị đề xuất. 

15.4.8.21  STF-21   Bảo hiểm bổ sung về xe ô tô  (ID)   01275 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa chỉ số cho biết tổ chức hiện tại được gọi tên 

dưới dạng bảo hiểm bổ sung về xe ô tô của nhân viên, đặc biệt được sử dụng trong trường 

hợp nhân viên là lái xe của một tổ chức. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không 

trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ 

Y cho biết rằng tổ chức đã được đặt tên dưới dạng bảo hiểm bổ sung 

N cho biết rằng tổ chức đã không được đặt tên dưới dạng bảo hiểm bổ sung 

15.4.8.22  STF-22   Số giấy phép lái xe – nhân viên (DLN)   01302 

Thành phần dữ liệu:  <License Number (ST)> ^ <Issuing State, Province, Country (CWE)> ^ 

<Expiration Date (DT)> 

Thành phần dữ liệu con dành cho Quốc gia, Tỉnh, Bang cấp phát (CWE):  <Identifier (ST)> & <Text 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ID (DTM)> 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa thông tin giấy phép lái xe của nhân viên, đặc 

biệt được sử dụng khi nhân viên là một lái xe cho tổ chức. Đối với bang hoặc tỉnh tham 
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chiếu đến mã bưu điện chính thức của quốc gia, đối với quốc gia tham chiếu đến các mã 

tiêu chuẩn ISO 3166.  

15.4.8.23  STF-23   Sao chép bảo hiểm xe ô tô  (ID)   01229 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa chỉ số cho biết rằng tổ chức có trên tập tin 

sao chép bảo hiểm xe ô tô của nhân viên hay không, đặc biệt được sử dụng trong trường 

hợp nhân viên là lái xe cho tổ chức. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không 

trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ  

Y cho biết rằng tổ chức có một bản sao chép tập tin 

N cho biết rằng tổ chức không có một bản sao chép tập tin 

15.4.8.24  STF-24   Bảo hiểm xe ô tô hết hiệu lực (DT)   01232 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày mà giấy phép lái xe của nhân viên hết 

hiệu lực, đặc biệt được sử dụng trong trường hợp nhân viên là lái xe cho tổ chức. 

15.4.8.25  STF-25   Ngày cuối cùng DMV xem xét lại  (DT)   01298 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày gần nhất mà Bộ Phương tiện cơ giới 

(DMV) xem xét lại hoặc sát hạch lại nhân viên, đặc biệt được sử dụng trong trường hợp 

nhân viên là lái xe của tổ chức. 

15.4.8.26  STF-26   Ngày tiếp theo DMV xem xét lại (DT)   01234 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa ngày xem xét hoặc sát hạch lại nhân viên của 

Bộ phương tiện cơ giới, đặc biệt được sử dụng trong trường hợp nhân viên là lái xe của tổ 

chức. 

15.4.8.27  STF-27   Chủng tộc (CWE)   00113 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 chủng tộc của cá nhân. Tham khảo 

Bảng do người dùng định nghĩa 0005 – Chủng tộc trong trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của loại dữ liệu CWE dành cho chủng tộc (định danh 

thay thế, văn bản mô tả thay thế, tên của hệ thống mã hóa thay thế) được dành riêng cho 

các mã được cấp phát bởi Chính phủ. 
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15.4.8.28  STF-28   Nhóm sắc tộc  (CWE)   00125 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này định nghĩa tổ tiên của cá nhân. Tham khảo Bảng 

do người dùng định nghĩa 0189 – Nhóm sắc tộc trong trong Chương 2C, các bảng mã, 

với các giá trị gợi ý. Bộ ba thứ hai của loại dữ liệu CWE dành cho nhóm sắc tộc (định 

danh thay thế, văn bản mô tả thay thế, tên của hệ thống mã hóa thay thế) được dành riêng 

cho các mã được cấp phát bởi Chính phủ. Tại Hoa Kỳ, dữ liệu đang được sử dụng hiện tại 

để báo cáo phù hợp với các tiêu chuẩn liên bang Mỹ dành cho sắc tộc gốc Tây Ban Nha. 

15.4.8.29  STF-29   Chỉ báo cho phép kích hoạt lại  (ID)   01596 

Định nghĩa: trường dữ liệu này chứa một chỉ số cho biết việc kích hoạt của bản ghi 

này có đòi hỏi sự phê duyệt đặc biệt hay không. Tham khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ báo 

Có/Không trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp lệ. 

Y Việc kích hoạt lại này cần có sự phê duyệt 

N Việc kích hoạt lại này không cần có sự phê duyệt 

15.4.8.30  STF-30   Tư cách công dân  (CWE)   00129 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 tư cách công dân của một hiện tại của nhân 

viên. HL7 khuyến nghị sử dụng bảng ISO 3166 giống như các giá trị được đề xuất trong 

Bảng do người dùng định nghĩa 0171 – Tư cách công dân (trong trong Chương 2C, các 

bảng mã) 

15.4.8.31  STF-31   Ngày/giờ tử vong  (DTM)   01886 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày và thời gian nhân viên tử vong. 
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15.4.8.32  STF-32   Chỉ báo tử vong (ID)   01887 

Định nghĩa: trường dữ liệu này cho biết rõ nhân viên tử vong hay không. Tham 

khảo Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá 

trị hợp lệ. 

Y Nhân viên đã tử vong 

N Nhân viên chưa tử vong 

15.4.8.33  STF-33   Mã loại quan hệ với tổ chức  (CWE)   01888 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này quy định cụ thể mối quan hệ nhân viên có với tổ 

chức mà nhân viên cung cấp các dịch vụ cho. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 

0538 – Loại mối quan hệ tổ chức. Bảng này chứa các giá trị dành cho nhân viên, người 

lao động, tình nguyện viên, vv. 

15.4.8.34  STF-34   Khoảng thời gian quan hệ với tổ chức (DR)   01889 

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

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa khoảng thời gian mà nhân viên bắt đầu và 

kết thúc mối quan hệ đã được xác định trong trường dữ liệu STF – 33 Mã loại mối quan 

hệ với tổ chức. 

15.4.8.35  STF-35   Ngày quay lại dự kiến (DT)   01890 

Định nghĩa: Trường dữ liệu này chứa ngày một nhân viên ngừng hoạt động/ngừng 

làm việc quay trở lại công việc (trường hợp nghỉ phép). 

15.4.8.36  STF-36   Mã trung tâm chi phí (CWE)   01891 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate 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 mô tả đơn vị tổ chức trong Sổ Cái Kế toán mà hiện 

tại nhân viên được phân công. Đôi khi nó được gọi là “nhà” Trung tâm chi phí bởi vì nó 

là một đơn vị của tổ chức mà tại đó chi phí thường xuyên của nhân viên được tích lũy. 

Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0539 – Mã Trung tâm chi phí trong trong 

Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị hợp lệ. Bảng này chứa các giá trị không được đề 

xuất. 

15.4.8.37  STF-37   Chỉ báo phân loại phổ biến  (ID)   01892 

Định nghĩa: trường dữ liệu này mô tả bản ghi STF này đại diện cho một con người 

đang được định danh (ví dụ, thực tế) hoặc là một “vị trí được giữ chỗ” cho một người 

chưa được định danh. Ví dụ, lịch công việc có thể cần được tạo ra trước khi nhân viên 

thực sự được thuê làm việc, hoặc các cuộc hẹn có thể được sắp xếp với một nguồn lực 

trôi nổi (không ổn định) chưa được xác định cụ thể cho đến thời điểm ngày/thời gian của 

cuộc hẹn thực tế. Bởi vì những chức năng này yêu cầu mã ID Nhân viên, nó thực sự quan 

trọng để phân biệt Nhân viên có phải là một nhân lực thực sự hay không. Tham khảo 

Bảng HL7 0136 – Chỉ báo Có/Không trong Chương 2C, các Bảng mã, với các giá trị hợp 

lệ. 

Y cho biết rằng nhân viên là một người đang được định danh. 

N cho biết rằng nhân viên là một người chưa được định danh. 

 

15.4.8.38  STF-38  Mã lý do ngừng hoạt động (CWE)   01893 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 lý do mà nhân viên ngừng hoạt động/ngừng 

làm việc. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0540 – Mã lý do ngừng làm việc 

trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị đề xuất. Bảng này chứa các giá trị vắng 

mặt do rời khỏi (nghỉ phép), chấm dứt, vv. 
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15.4.8.39  STF-39 Loại hoặc Nhóm nguồn lực phổ biến (CWE)  02184 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternate Value Set Version ID (DTM)> 

Định nghĩa: trường dữ liệu này truyền đi một mã đại diện cho nhóm cấp độ cao 

của các nguồn lực. Đây là một trường dữ liệu đồng hành với trường dữ liệu STF-4-Loại 

nhân viên và cho phép một tổ chức hoặc một doanh nghiệp áp đặt một hoặc nhiều cấp độ 

nhóm cao cấp. Tham khảo Bảng do người dùng định nghĩa 0771 – Nhóm hoặc loại nguồn 

lực trong trong Chương 2C, các bảng mã, với các giá trị được đề xuất. Bảng này không 

chứa các giá trị được đề xuất. 

Một doanh nghiệp có thể có nhiều hơn một phương thức để phân nhóm hoặc phân 

loại nguồn lực ở cấp độ cao. Vì vậy, trường dữ liệu này có thuộc tính lặp lại. 

Ví dụ: một tổ chức có thể định nghĩa nhiều loại nhân viên đơn giản (Ví dụ, Bác sỹ 

Nhi Ung Bướu, bác sỹ phụ khoa, Dược sỹ ung thư, dược nhi khoa, Y tá chăm sóc tích 

cực, Y tá quản lý ca bệnh – Tim mạch) giống như các nhóm mở rộng (Ví dụ, Bác sỹ, 

Dược sỹ, Y tá, Nhi, Ung bướu, Tim mạch, Quản lý ca bệnh, Thận). Việc sử dụng trường 

dữ liệu STF-4 cho các thuật ngữ đơn giản và trường dữ liệu STF-39 cho các thuật ngữ 

chung phổ biến hơn cho phép cả hai cấp độ chi tiết được áp dụng cho nhân viên mà 

không có các loại cụ thể nhầm lẫn với các loại phổ biến. Vì vậy, có thể xem bảng sau: 

 

STF-4 STF-39 

 Người trông nomt  Nhân viên 

 Người hướng dẫn điều dưỡng phi lâm sàng  Người Quản lý 

 Bác sỹ Ung bướu Nhi  Bác sĩ ~ Nhi ~ Ung bướu 

 Lão khoa  Bác sĩ 

 Dược sĩ Ung bướu  Dược sĩ ~ Ung bướu 

 Dược sĩ nhi khoa  Nhi khoa ~ Dược sĩ 

 Y tá chăm sóc tích cực  Y tá 

 Y tá trưởng về tim mạch  Y tá ~ Tim mạch ~ Quản lý ca bệnh 
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15.4.8.40  STF-40   Tôn giáo  (CWE)   00120 

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

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

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

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

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

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

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

Value Set OID (ST)> ^ <Alternate Value Set Version ID (DTM)> ^ <Second 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 tôn giáo của nhân viên. Tham 

chiếu đến Bảng do người dùng định nghĩa 0006 – Tôn giáo trong Chương 2C, Các Bảng 

mã, với các giá trị đề xuất. 

15.4.8.41  STF-41  Chữ ký  (ED)  01861 

Thành phần dữ liệu:  <Source Application (HD)> ^ <Type of Data (ID)> ^ <Data Subtype (ID)> ^ 

<Encoding (ID)> ^ <Data (TX)>  

Thành phần dữ liệu con dành cho Ứng dụng nguồn (HD):  <Namespace ID (IS)> & <Universal ID 

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

Định nghĩa: Chữ ký số của nhân viên. Chữ ký số của nhân viên bao gồm một khái 

niệm niêm phong và được kiểm chứng/xác thực. 
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15.5 VÍ DỤ VỀ CÁC GIAO DỊCH  

15.5.1 Thêm bản ghi nhân sự - Sự kiện B01 

MSH|^~\&|HL7REG|UH|HL7LAB|CH|199902280700||PMU^B01^PMU_B01|MSGID002|P|2.
8|<cr< 

EVN|B01|199902280700|<cr> 

STF||U2246^^^PLW~111223333^^^USSSA^SS|HIPPOCRATES^HAROLD^H^JR^DR^M.D.|P
|M|19511004|A|^ICU|^MED|(555)555-1003X345CO~(555)555-3334CH(555)555-
1345X789CB|1003 HEALTHCARE DRIVE^SUITE 
200^ANNARBOR^MI^98199^U.S.A.^H~3029 HEALTHCARE DRIVE^^ANN ARBOR, 
MI^98198^U.S.A.^O |19890125^DOCTORSAREUS MEDICAL 
SCHOOL&L01||PMF88123453334|74160.2326@COMPUSERV.COM|B 

PRA||^HIPPOCRATES FAMILY PRACTICE|ST|I|OB/GYN^STATE BOARD OF OBSTETRICS AND 
GYNECOLOGY^C^19790123|1234887609^UPIN~1234987^CTY^MECOSTA~2239876
54^TAX~1234987757^DEA~12394433879^MDD^CA|ADMIT&&ADT^MED&&L2^199
41231~DISCH&&ADT^MED&&L2^19941231| 

AFF|1|AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION|123 MAIN STREET^^OUR 
TOWN^CA^98765^U.S.A.^M |19900101| 

LAN|1|ESL^SPANISH^ISO639|1^READ^HL70403|1^EXCELLENT^HL70404| 

LAN|2|ESL^SPANISH^ISO639|2^WRITE^HL70403|2^GOOD^HL70404| 

LAN|3|FRE^FRENCH^ISO639|3^SPEAK^HL70403|3^FAIR^HL70404| 

EDU|1|BA^BACHELOR OF 
ARTS^HL70360|19810901^19850601|19810901^19850601|19850701|YALE 
UNIVERSITY^L|U^HL70402|456 CONNECTICUT AVENUE^^NEW 
HAVEN^CO^87654^U.S.A.^M| 

EDU|2|MD^DOCTOR OF 
MEDICINE^HL70360|19850901^19890601|19850901^19890601|19850701|HARVAR
D MEDICAL SCHOOL^L |M^HL70402|123 MASSACHUSETTS 
AVENUE^^CAMBRIDGE^MA^76543^U.S.A.^M| 

15.6 CÁC VẤN ĐỀ CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT/TỒN ĐỌNG 

Những đề xuất cho đặc tả kỹ thuật của các sự kiện và bản tin bổ sung nên được 

được gửi đến Nhóm làm việc Quản lý nhân sự. 
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