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TESTE DE
DIAGNOSTIC
ȘI SCREENING
PENTRU COVID-19
COVID-19

?

Există diferite teste pentru detectarea infecției prin
SARS-CoV-2, coronavirusul care provoacă COVID-19.
Unele sunt folosite pentru diagnosticarea bolii; altele,
fără îndoială, sunt recomandate numai pentru screeningul persoanelor asimptomatice cu risc crescut de
expunere. În Spania puteți avea acces la testele de
diagnostic numai pe bază de prescripție medicală.
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TIPURI DE TESTE
În prezent, există mai multe tipuri de testare pentru SARS-CoV-2 la
care se prezintă diferențe mari. Unele detectează coronavirusul
direct (cum ar ﬁ testele PCR sau antigenul); altele îl detectează
indirect (cum ar ﬁ testele serologice). Unele necesită echipamente
speciﬁce și personal specializat (cum ar ﬁ teste de laborator) pentru a
le efectua; altele necesită un echipament speciﬁc redus, iar rezultatele sunt furnizate în câteva minute (cum ar ﬁ testele rapide). În cele din
urmă, unele sunt utilizate pentru a diagnostica boala la persoanele cu
suspiciune de infecție cu SARS-CoV-2 (cum ar ﬁ teste PCR sau
antigenul), în timp ce altele sunt utilizate doar pentru a detecta
infecția la persoanele vulnerabile sau asimptomatice mai expuse la
infecție (cum ar ﬁ testele serologice sau PCR).
În Spania, testul standard pentru diagnosticul COVID-19 este testul
PCR.
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CUI ÎI ESTE DESTINAT TESTUL?
1) În Spania, orice persoană suspectată de o infecție cu SARSCoV-2 va ﬁ supusă unui test PCR în primele 24 de ore. Un caz
suspect este orice persoană cu o imagine clinică a infecției
respiratorii acute cu debut brusc de orice severitate care ar
include, printre alte simptome, cu febră, tuse sau senzație de
diﬁcultăți de respirație.
2) Dacă rezultatul PCR al unui caz suspect este pozitiv, se
recomandă efectuarea PCR la contactele strânse cu obiectivul
principal de a detecta noi cazuri pozitive din timp.
Este clasiﬁcat drept contact strâns:
- Oricine ar ﬁ acordat îngrijiri unui caz.
- Oricine ar ﬁ fost în același loc cu un caz, la o distanță mai mică de
2 metri și mai mult de 15 minute.
- Oricare persoană care- pe un avion, tren sau alt mod de transport
pe distanțe lungi - se aﬂă pe o rază de două locuri a cazului infectat.
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TEST DE ARN: PCR
Detectare

Proba

Echipament

Timp

Sensibilitate

Utilitate

Ridicată
(>90%)

Diagnosticul
de la
COVID-19

Sensibilitate

Utilitate

Membrană
ARN
Proteină

Detectează prezența
materialului genetic (ARN)
din coronavirus. Adică,
detectează dacă persoana are o infecție
SARS-CoV-2 activă

Nasofaringian sau
orofaringian folosind
un tampon de
bumbac (tip bastonaş
de bumbac)

Test de
laborator

3-4 ore

TESTE DE ANTIGENI
Detectare

Proba

Echipament

Timp

Membrană
cu proteine

Detectează prezența
antigenilor (proteine pe
suprafața coronavirusului). Adică, detectează
dacă persoana are o
infecție SARS-CoV-2 activă

Nasofaringian sau
orofaringian folosind
un tampon de
bumbac (tip bastonaş
de bumbac)

Test de
laborator

Test rapid:
Se efectuează în
prezența
pacientului

Test de
laborator:
24 ore
Test
rapid:
10- 15 minute

Test de
laborator:
ridicată
(<80%)

Test de
laborator:
Diagnostic
de la
COVID-19

Test rapid:
scăzută (<60%)

Test
rapid:
Diagnostic
de la
COVID-19

Sensibilitate

Utilitate

TESTE SEROLOGICE
Detectare

Detectează prezența
anticorpilor produși
împotriva coronavirusului
la aproximativ 7 zile de la
începutul infecției.
Prin urmare, acestea
sunt dovezi indirecte că
infecția este activă sau că
a trecut

Proba

Test de laborator:
Extracție de sânge
pe cale venoasă

Test rapid:
extragere de sânge pe
calea capilară

Echipament

Test de
laborator

Test rapid:
Se efectuează în
prezența
pacientului

Timp

Test de
laborator:
24 ore

Test de
laborator:
Foarte ridicată
(>90%)

Test
rapid:
10- 15 minute

Test
rapid:
ridicată
(>80%)

Test de
laborator:
Diagnostic
de la
COVID-19

Test
rapid:
Diagnostic
de la
COVID-19
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STUDII DE SCREENING
Studiile de screening sunt cele efectuate la
persoanele asimptomatice:
În Spania, screening-ul prin PCR sau teste
serologice nu este recomandat la persoanele asimptomatice și cu risc scăzut. Acest
lucru se datorează diﬁcultăților de interpretare a
rezultatelor la aceste persoane și a implicațiilor în
gestionarea acestora.
Dacă autoritățile sanitare o consideră, pot ﬁ
efectuate studii de screening prin teste
serologice la populații asimptomatice
vulnerabile sau la cei care prezintă un risc
mai mare de expunere, cum ar ﬁ personalul
din domeniul sănătăţii sau sociosanitar sau
rezidenții din case de îngrijire a bătrânilor sau
alte centre sociosanitare.
În prezent nu se recomandă efectuarea
testului PCR la persoanele asimptomatice,
cu excepția anumitor strategii de screening
propuse în cadrul sistemului de sănătate
pentru depistarea precoce a cazurilor în rândul
contactelor apropiate, în populațiile vulnerabile
în contextul focarelor sau a unelor actuări
asistenţiale previi (cum ar ﬁ, de exemplu, intervenții chirurgicale).

Sursă: Ministerul de Sănătate. Institutul de Sănătate Carlos III. Estrategia de Detectare Precoce,
Vigilanţă şi Control de COVID-19. Actualizat la 9
iulie de 2020. Disponibil în: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVI
D19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadore
s.pdf

TELEFONE GRATUITE PENTRU
INFORMAȚII ASUPRA COVID-19
Andalucia

900 400 061 / 955 545 060

Aragón

976 696 382

Asturias

984 100 400 / 900 878 232 / 112 + 1

Cantabria

900 612 112

Castilla-La Mancha

900 122 112

Castilla y León

900 222 000

Catalonia

061

Ceuta

900 720 692

C. Madrid

900 102 112

C. Valenciană

900 300 555

Extremadura

900 222 012

Galicia

900 400 116

Insule Baleare

902 079 079 / 971 437 079

Insule Canarias

900 112 061

La Rioja

941 298 333

Melilla

112

Murcia

900 121 212

Navarra

948 290 290

Ţara Vască

900 203 050
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