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Com es registren els resultats de les proves ràpides antigèniques dels 
virus respiratoris? 

 
 

 

L’ECAP ha incorporat variables i un programa de salut per recollir la informació dels tests ràpids 

antigènics dels virus respiratoris. 

Per saber-ne més:  
 

Per tal de poder entrar els resultats dels tests ràpids antigènics dels virus respiratoris que estan 

disponibles als equips d’atenció primària, l’ECAP ha incorporat un programa de salut que s’activa 

en nens menors de 15 anys que tinguin un diagnòstic d’infecció respiratòria alta o síndrome febril 

(veure taula al final). 

 

Les variables que s’activaran són: 

 VLA620A. Test ràpid antigènic Adenovirus 

 VLA620B. Test ràpid antigènic VRS 

 VLA620C. Test ràpid antigènic Influenza A 

 VLA620D. Test ràpid antigènic Influenza B 

 

Totes aquestes variables estan enllaçades a un formulari en el que es poden entrar tots els resultats 

de cop i a un document de suport amb les instruccions per poder realitzar el test. 

  

http://p400.ecap.intranet.gencat.cat/ecap/ajuda/suport/TestsRapidsVirusRespiratoris.htm
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Diagnòstics que activen el programa de salut 
 

Codi  Descripció Termes de thesaurus 

relacionats  

B34.0 Infecció per adenovirus no especificada  

B34.3 Infecció per parvovirus no especificada  

B34.8 Altres infeccions víriques de localització no 

especificada 

 

B34.9 Infecció vírica no especificada Infecció vírica 

Virasi 

Virosi 

J00 Rinofaringitis aguda (refredat comú) Constipat 

Coriza 

CVA 

Infecció respiratòria aguda 

Infecció respiratòria alta 

IRA (infecció respiratòria 

alta) 

Refredat 

Refredat comú 

J09.X1 Grip causada per nou virus identificat de la grip A, 

amb pneumònia 

 

J09.X2 

  

Grip causada per nou virus identificat de la grip A, 

amb altres manifestacions respiratòries 
Grip A (H1/N1) 

Grip aviària 

J09.X3  Grip causada per nou virus identificat de la grip A, 

amb manifestacions gastrointestinals 

 

J09.X9 

 

Grip causada per nou virus identificat de la grip A, 

amb altres manifestacions 

 

J10.00 Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb pneumònia de tipus no especificat 

Pneumònia pel virus de la 

grip 

J10.01  Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb pneumònia causada pels altres mateixos virus de 

la grip identificats 

 

J10.08 Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb altres tipus especificats de pneumònia 

 

J10.1 Grip causada per altres virus de la grip identificats 

amb altres manifestacions respiratòries 

 

J10.2 Grip causada per altres virus de la grip identificats 

amb manifestacions gastrointestinals 

 

J10.81 Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb encefalopatia 

 

J10.82 Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb miocarditis 
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J10.83 

 

Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb otitis mitjana 

 

J10.89 Grip causada per altres virus de la grip identificats, 

amb altres manifestacions 

 

J11.00 Grip causada per virus de la grip no identificats amb 

pneumònia, tipus no especificat 

 

J11.08 Grip causada per virus de la grip no identificats amb 

pneumònia, tipus especificat 

 

J11.1  Grip causada per virus de la grip no identificats amb 

altres manifestacions respiratòries 

Grip 

Síndrome gripal 

 

J11.2 Grip causada per virus de la grip no identificats amb 

manifestacions gastrointestinals 

 

J11.81 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb 

encefalopatia 

 

J11.82 

 

Grip causada per virus de la grip no identificats, amb 

miocarditis 

 

J11.83 Grip causada per virus de la grip no identificats, amb 

otitis mitjana 

 

J11.89 

 

Grip causada per virus de la grip no identificats, amb 

altres manifestacions 

 

R50.9 Febre (amb calfreds) (amb esgarrifances) (inanició) 

(d'origen desconegut) (persistent) 

Febre 

Febre d’origen desconegut 

Sensació distèrmica 

Síndrome febril 

Síndrome febril sense focus 

 

 

  

 


