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Noves Activitats i Variables a la Intel·ligència 

Activa (IA) 
A partir del dia 15 de setembre, entren en funcionament noves Activitats i Variables a la 

Intel·ligència Activa (IA). 

Temps de lectura: 1 minut 

 

Variables: 

 VPT3101  Escala Findrisc_CAT 

Avaluació del risc de patir diabetis tipus 2 en els pròxims 10 anys. 

 VVA3021  KidMed 

Adherència a la dieta mediterrània en infants. 

 VPR3100  Escala cribratge MPOC COPD-PS 

Cribratge de l’MPOC en fumadors amb símptomes. 

 VELE011  Fibromiàlgia (FIQ-R) 

Instrument utilitzat en l'avaluació de pacients amb fibromiàlgia,  aplicable en 

ambdós sexes.  

El FIQ-R és la versió revisada del FIQ The Fibromyalgia Impact Questionnaire.  
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 VVK4501  Fibril·lació auricular valvular? 

Permet informar si la fibril·lació és valvular  o no valvular. 

 VVZ5301  APGAR Familiar   

Eina per detectar la disfunció familiar. 

 VVL6001  Short Physical Performance Battery (SPPB) 

Valoració de la capacitat funcional i la fragilitat en persones grans. 

 VVA5001  Score de Centor normal / modificat 

Eina que permet diferenciar les faringoamigdalitis virals de les bacterianes. 

S’ha fet un formulari únic que permet escollir entre el Centor normal i el 

modificat. 

 VED4007  Criteris Roma IV 

Valoració del restrenyiment induït per opioides (RIO). 

 VVD1003  CCVEII9 Malaltia inflamatòria intestinal 

Qüestionari específic per mesurar la qualitat de vida relacionada amb la salut 

(CRVS) en persones amb malaltia inflamatòria intestinal (Malaltia de Crohn i Colitis 

Ulcerosa). 

 VVY4001  Test IPSS ompliment vs buidatge 

Nova variable del test IPSS per valorar la simptomatologia d’ompliment i la de 

buidatge. 

 VEP5105 Mini interview  - DEP versió curta  

S’ha canviat el formulari de l’escala del Mini depressió associat a les variables 

VEP5104 Mini interview  - DEP versió llarga  i VEP5105 Mini interview  - DEP versió 

curta. 


