Acta de l’Assemblea General Ordinària de la SCAIC 2014-2015


President :

Lluís Marquès Amat



Vicepresident:

Joan Bartra Tomàs



Secretària:

Laia Ferré Ybarz



Tresorer :

Pol Pau Casanovas



Vocal :

Mª José Paniagua Rodriguez



Vocal:

Estrella Llamas Huerta

Celebrada segons convocatòria el dia 29 de maig de 2015 a les 15:00 hores en primera
convocatòria i a les 15:30 hores en segona, a l´Hotel Barceló Sants, Plaça dels Països
Catalans, s/n. Estació de Sants, de Barcelona

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Informe de presidència
3. Informe de tresoreria
4. Informe de secretaria
5. Precs i preguntes

Hi assisteixen 41 socis, inclosa la Junta.

1

Lectura i aprovació de l’ Acta de l’ Assemblea Ordinària anterior

Es llegeix i s’aprova l’acta de l’Assemblea Ordinària del passat maig de 2014 sense
esmenes.
2

Informe del President

El President exposa el treball realitzat durant el darrer any en diferents punts:
A) Curs Acadèmic
S´han realitzat 6 activitats pròpies:


SESSIÓ INAUGURAL 16 D’OCTUBRE DE 2014
•

Probiòtics en al·lèrgia, una nova alternativa?
Dr Javier Domínguez. Servicio de Alergia. Hospital Universitario La Paz. Madrid.



SESSIÓ PEDIÀTRICA 27 DE NOVEMBRE DE 2014
•

Esofagitis eosinofílica en pediatria.
Dra Rosa Jiménez Feijoo. Secció d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Hospital Sant
Joan de Déu. Universitat de Barcelona. Esplugues de Llobregat.



MATÍ AL·LERGOLÒGIC 17 DE GENER DE 2015
Servei d’Al·lèrgia. Hospital Josep Trueta. Girona
On s´han presentat 12 comunicacions, de les quals 3 han estat premiades amb Beca
FAES per acudir al congrés de la SEAIC 15
Properes edicions: Granollers (2016), Terrassa (2017), Tarragona (2018).



SESSIÓ DE RESIDENTS 12 DE MARÇ DE 2015
Moderadora: Dra. Vanessa Gázquez, Hospital Universitari Joan XXIII Tarragona
Hi participen les residents:
Laia Prat, Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII . Tarragona
Clara Padró, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona
Núria Moreno, Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona

S’ha canviat el format anterior amb bona acceptació


TALLER DE LA SCAIC 25 D´ABRIL DE 2015
•

Taller de Dessensibilització a fàrmacs

Moderador: Dr Lleonart. H. Universitari de Bellvitge
Ponències:
◦

Implementació d'un circuit per a l'estudi d'hipersensibilitat a fàrmacs
antineoplàsics. Dra V. Cardona. H. Universitari Vall d'Hebron

◦

Dessensibilització

a

fàrmacs

antineoplàsics:

Situació

actual.

Pràctica

dessensibilització a hospital de tercer nivell. Dr Ricardo Madrigal. H.
Universitario Ramon y Cajal. Madrid.
◦

Pràctica dessensibilització a hospital comarcal. Dr Julian Borràs. H. Provincial
de Castelló.

•

Organitzat pel Comitè d´Al·lèrgia a Fàrmacs de la SCAIC, amb el patrocini de
laboratori

Stallergenes.

53

participants.

S’intentarà

crear

un

registre

d’assistents per proper any.

•

CLOENDA SCAIC 29 i 30 DE MAIG DE 2015
•

El nombre d’inscrits s’ha incrementat amb un total de 110 metges inscrits, 7
comunicacions orals.

Col·laboració per part de la indústria farmacèutica: GSK esponsoritza aquest any la inscripció
de residents, augment a 13 estands
•

ACTIVITATS / CURSOS AVALADES LA SCAIC:
•

VIII CURSO INTERACTIVO DE ALERGIA PEDIÁTRICA. Dr.S.Nevot.
Servei d’Al·lèrgia. Fundació Althaia. Manresa.

•

II Jornada d'Atenció compartida en al·lèrgia. Grup Clínic d'Al·lèrgia de l'AISBE. Dr. Bartra/Dr Valero. H. Clínic Bareclona.

•

X CURS D’ACTUALITZACIÓ EN AL·LÈRGIA A TARRAGONA: Dr. Gaspar
Dalmau. Hospital Joan XXIII.



•

Día de la alergia para atención primaria EAACI 2015

•

Carpa Anafilaxi EAACI 2015

ALTRES ACTIVITATS:

•

Estudi ADRESCAIC, liderat per Dra Cardona de Hospital Universitari de la
Vall d’Hebron

•

Posicionaments de l'SCAIC:
◦

Presència de gossos al transport públic de Barcelona

◦

Penalització en la prescripció de bilastina

B) Comitès de la SCAIC
Els diferents comitès són els següents amb els respectius coordinadors:
Científic:

Teresa Dordal

Al·lèrgia Aliments/Làtex:

Maria Basagaña

Al·lèrgia Himenòpters:

Remei Guspí

Al·lèrgia Medicaments:

Ramon Lleonart

Al·lèrgia Respiratòria:

M.Mar San Miguel

Web:

Estrella Llamas

Seguidament s´exposen les tasques i activitats dels diferents comitès:



Comitè Científic
Els membres del qual són:
•

Teresa Dordal (Hospital Municipal de Badalona // Sant Pere Claver
Fundació Sanitària). Coordinadora.

•

Montse Álvaro (Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat)

•

M José Castillo (Hospital de Terrassa)

•

Pere Gaig (Hospital Joan XXIII, Tarragona)

•

M. José Paniagua (H. Sant Pere Claver. Fundació Sanitària. Barcelona)

•

Reunions per internet o aprofitant trobades en altres reunions científiques

•

Organització de la conferència inaugural del curs acadèmic 2014-15

•

Elaboració del programa científic de la Jornada de Cloenda.

•

Avaluació dels projectes presentats a la Beca SCAIC, Beca Leti i Premi Merck

•

Han escollit els millors casos clínics presentats al Matí Al·lergològic i escolliran
les millors comunicacions orals de la Jornada de Cloenda.



Comitè d´Al·lèrgia a Aliments i Làtex
Els membres del qual són:
•

Maria

Basagaña.

Coordinadora.

Hospital

Universitari

Germans

Trias

i

Pujol.

•

Vanesa Gázquez. Hospital Universitari Joan XXIII

•

Laura Valdesoiro. Hospital Parc Taulí.

•

Nuria Rubira. Hospital Plató.

•

Montserrat de Molina. Hospital de la Creu Roja.

•

Jaume Sánchez. Hospital Clínic.

•

Lorena Soto. Hospital St. Pau Barcelona.

•

Nathalie Depreux. Hospital Germans Trias i Pujol

•

Mar Guilarte. Hospital Universitari Vall d’Hebron.

•

Alba Garcia. Hospital Universitari Vall d’Hebron

•

Han realitzat 3 reunions presencials i resta una altra pel mes de juny

•

Presenten els projectes en els quals estan treballant actualment
•

Projecte CIBUS: el manuscrit està enviat al JIACI

•

SLIT-melocotón:

◦

Dra Depreux ha liderat l'elaboració del protocol i es va passar
l'avaluació de la AEMPS

◦

Ja està passat el CEIC de l'Hospital Clínic. Actualment està passant
valoració per altres CEICs dels hospitals

que participaran en el

projecte
◦

Per problemes de dispensació del producte s'ha hagut d'endarrerir
l'inici del projecte

◦

Es va sol·licitar una beca a la SEAIC però finalment el projecte no ha
estat seleccionat i no s'ha atorgat

◦
•

Allergychef 4.500 euros+ SCAIC 9.000 euros

Reunions i relacions institucionals:
•

participació en la maquetació final del material del curs IES-SCAIC
sobre al·lèrgia alimentària

•



Reunió GTAAL anual

Comitè Al·lèrgia Medicaments
Els membres del qual són:
•

Ramon LLeonart (Coordinador)

•

Blanca Andrés (secretària)

•

Maria Rueda

•

Gustavo Perdomo

•

Nora Hernández

•

Mª Estrella Llamas

•

Núria Moreno

•

Vicky Cardona

•

Teresa Dordal

•

Olga Esteso

•

Formació del comitè: 15 de desembre de 2014

•

Les reunions s’han realitzat de forma presencial a l’Hospital Universitari de
Bellvitge i també “on-line”

•

Organització del Taller de Dessensibilització a fàrmacs, s’ha obtingut
acreditació (0,5 crèdits)

•

Es crearà un registre RAM greus a fàrmacs (treball multicèntric)

•

Pendent de realitzar:
•

Una cartera de serveis a nivell d’hospitals i infraestructura necessària,
adreçada a les direccions mèdiques dels hospitals on s'expliquin els
procediments diagnòstics i de dessensibilització en al·lèrgia a fàrmacs,
així com la infraestructura necessària

•

Document per atenció primària on s'especifiqui que és l'al·lergòleg qui
fa el diagnòstic de l'al·lèrgia a fàrmacs així com la complexitat d'aquests
estudis i la informació necessària per a realitzar-los

•

Model de consentiment informat per estudi d'al·lèrgia a fàrmacs i
dessensibilització.

•


S’ha creat un compte twitter: @CAFDrug allergy

Comitè Al·lèrgia a Himenòpters
Coordinadora : Remei Guspí
Membres:

Pau Amat
Gaspar Dalmau
Catalina Gómez
Laia Ferré
Lluís Marquès
Mario Tubella

•

Ha realitzat 1 reunió presencial. Degut a la dispersió geogràfica s'intentarà fer
reunions virtuals

•

Desaparició d'ADAPHI degut a la dificultat per trobar una persona que pogués
continuar la tasca de coordinació i a falta de motivació en estar la
immunoteràpia finançada

•

Es realitzarà protocol de recollida de dades en cas d'accident laboral per
picades mitjançant la mútua laboral

•

Pendent escriure anàlisi de dades del registre de picades himenòpters a
Catalunya

•

Es farà recollida de nous pacients per acabar estudi comparatiu de Polistes
spp-Polistes dominulus, pendent d'escriure

•

Proposta de nou estudi comparatiu entre IgE específica de Polistes spp i
dominulus mitjançant RAST inhibició

•

Instaurar protocol d'estudi en cas de pacients amb IgE específica a apis,
vespula i polistes

•

Col·laboració permanent d'ALK amb el comitè



Comitè Al·lèrgia Respiratòria
Coordinadora: Mª del Mar San Miguel
Secretària: Teresa Garriga
Membres:
•

Joan Bartra Tomás

•

Oscar Asensio de la Cruz

•

Mariella Dall’Aglio

•

Carme Granel Tena

•

Moisès Labrador Horrillo

•

Estrella Llamas Huerta

•

Rosa Muñoz Cano

•

Carlos Pedemonte Marco

•

Esperanza Raga Pedrosa

•

Jordina Belmonte

•

Anna Sala Cunill

•

Anna Torredemer Palau

•

Marta Viñas Domingo

Han realitzat una reunió presencial al gener

•

Han fet col·laboració amb el CCFC i amb la CAMFIC per l'elaboració d´una
Guia de tractament en rinitis al·lèrgica, a càrrec del Dr. Joan Bartra i Dra
Teresa Garriga.

•

Han elaborat un document de posicionament sobre el transport públic de
Barcelona i la presència de gossos. Hi han participat Estrella Llamas, Marta
Viñas, Joan Bartra, Teresa Garriga i Anna Sala. S'ha realitzat a partir d'una
consulta de l'agència de salut pública de Catalunya. S'ha enviat document a
l'esmentada agència i s'ha fet difusió als socis de la SCAIC.

•

No s’ha fet roda premsa primavera 2015, s’esperava fer coincidint amb la de la
SEAIC.

•

Col·laboració amb la premsa:
•

Teresa Garriga i Mar Sanmiguel “Controlar la alergia primaveral”
(Suplement Mediasalud- La Vanguardia 30/4/15)

•

“Les al·lèrgies a Catalunya, primavera 2015”. Document elaborat per
Jordina Belmonte i Teresa Garriga que es difon a la web de la UAB i la
XAC.

•

Col·laboració amb un estudiant que va sol·licitar ajuda per treball de
recerca sobre contaminació i al·lèrgia (Teresa Garriga i Mar Sanmiguel)

•

Estudis que s´estan desenvolupant:

1. Estudi sobre sensibilització a pòl·lens en nens menors de 5 anys. S'han
reclutat els centres participants de Catalunya i Balears. Pendent de concretar
suport estadístic.
2. Estudi ImmunoCAT: Avaluació i Estudi de l’aplicació del diagnòstic molecular
ImmunoCAP

ISAC®

en

la

prescripció

d’immunoteràpia

específica

a

CATalunya. No es pot iniciar ja que no està disponible l’ISAC
1. Recent aprovació del CEIC H. Clínic de Barcelona
2. Pendent de començar quan es disposi de material per a realitzar-lo (ISAC)
3. Recepció del suport econòmic per al projecte de Laboratori LETI amb
3.000 €, ALK 3.000 €, DIATER 2.000€. SCAIC aporta 12.000 €



Comitè d'informàtica

•

Dra. Estrella Llamas

•

Canvi pàgina web a través de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques des de gener
de 2015. Nou disseny que s'adapta a qualsevol dispositiu, tablet o mòbil

•

S'han perdut dades de les notícies i comunicacions que es van introduir abans
del traspàs

•

S'està treballant en la versió de la web en castellà

•

Publicació de notícies, convocatòria beques, borsa de treball, consultes,
protocols i guies, etc.

•

S'han introduït els apartats de Formació i Utilitat per a professionals

•

Ampliació comitè amb altres socis: 1 coordinador (Dra Llamas) i 3 membres
més.

•

Objectius: fluïdesa en respondre mails, participació més activa comitès, penjar
més documents, gestió adequada borsa de treball,estadística de les visites a la
pàgina, revisió de la informació per pacients, …

•

S'han

rebut

mails

de

particulars,

estudiants,

societats,

ajuntaments,

associacions, etc. alguns dels quals són redirigits a comitès concrets per a la
seva resposta.
C) Beques i Ajuts
S´han donat els següents ajuts:
•

Colònies d'estiu per a nens i nenes asmàtics i al·lèrgics. Fundació Hospital Sant
Pere Claver. Carles Lucas (3.000 euros)

•

Xarxa Aerobiològica de Catalunya. Unitat Botànica de la UAB. Jordina
Belmonte (3.000 euros)

En relació a les beques i premis:
•

Beca Leti: per la millor comunicació que es presentarà a EAACI 15 per un soci
“jove” per assistir a EAACI 15

•

Beca de recerca SCAIC: 9.000 €
•

Es proposa donar una altra beca de 9.000 € des de la SCAIC, donats
els resultats positius dels ingressos obtinguts en la cloenda d’enguany,
al segon classificat entre les sol·licituds presentades a la beca SCAIC

2015. S’aprova.
•

Premi MERCK:

a la millor aportació científica feta el curs 2014-15 per

residents de 3r o 4art any o que hagin finalitzat la seva residència el 2014, per
assistir al PAAM 2015.
Premis concedits a les millors comunicacions:
o

MATÍ AL·LERGOLÒGIC: laboratori FAES

pel Congrés SEAIC 2015, 3

premis
o

CLOENDA: laboratori MENARINI pel Congrés SEAIC 2015, 2 premis.

La SCAIC col·labora amb la SEAIC amb:
-

Invitació reunió anyal FSEAIC

-

Coordinació Gabinet Premsa (Planner Media): campanyes ordinàries i
Comunicat situació al·lergologia a Balears- Catalunya

La SCAIC ha rebut la sol·licitud d'Immunitas Vera per col·laborar per tal d'influir en el
Departament d'Ensenyament (comitè al·lèrgia a aliments)
Altres col·laboracions rebudes
•

Taller SCAIC esponsoritzat per laboratoris Stallergenes.

•

Reunions JD per videoconferència, amb laboratori AstraZeneca.

•

Reunions C. Respiratori al local cedit per laboratori Pfizer.

•

Reunions C. Himenòpters, per laboratori ALK

•

Auditori Sandoz per la sessió inaugural (amb piscolabis), per laboratori
Novartis.

•

Esponsorització inscripcions MIR Cloenda, per laboratori GSK.

•

Sopar per ponents, per laboratori BIAL.

•

Bosses cloenda, laboratori Vifor

•

Altres col·laboracions cloenda: laboratoris Chiesi, Shire

D) Relació – Infermeria
Participació ACADI en la Cloenda
Participació conjunta al GTAAL
Cursos EIS-ASPCAT

E) Relació – Especialitats

•

•

Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària:
•

Jornada AP EAACI 2015

•

Creació grup de referents d'Atenció Primària

Acadèmia Homeopàtica de BCN
•

Demanen suport per formar part de l'ACM: No es dóna per part de la
SCAIC. 62 societats: 32 diuen sí, 1 adherida, 12 abstencions, 9 no
responen. ACM accepta com a societat “adherida” (12 favor, 10 contra,
2 abstencions).

F) Relació – Administració

•

ASPCAT (GTAAL):
-

Ha impulsar 31 edicions d'un curs sobre al·lèrgia a aliments per AP

-

Ho finançarà a través de la SCAIC i la gestió dels pagaments la farà
l'ACM

-

En col·laboració amb ACADI

-

S'agraeix a Mª José Paniagua i a tots els participants

•

Reunió comitè científic Sd Sensibilitat Central (HQM) abril de 2015:
o

Postura SCAIC , aprovada pel comitè: no és una patologia al·lèrgica i no hem
d'estar a les unitats d'expertesa, podem col·laborar a demanda

o

En aquesta reunió es coincideix amb el Sr Abusà (Subdirector general de
Planificació): En relació a la situació de l'al·lergologia i després de no obtenir
resposta a trucades i correus electrònics refereix que “estem molt enfeinats” i
“tenim altres prioritats”.

•

Protocol ANAFILAXI
o

Pendent del Departament de Salut

o

S'ampliarà als grups d'urgències de la CAMFiC i la SCP

o

Establir estratègia de difusió del document consensuat i de formació dels
facultatius d'urgències

o

Establir la manera de codificar anafilaxi per tal de poder recuperar la informació
en el futur

o

Establir un mapa de referents (a quin al·lergòleg i a on derivar els casos

directament des d'urgències)
El Sr. Arbusà (subdirector general de planificació) no respon, postposa la resposta en
relació al SEGUIMENT DEL MODEL D’ATENCIÓ DE MALALTIES AL·LÈRGIQUES :


10/6/14: Rebuts pel Conseller
•

l'atenció actual a Girona no és la ideal i està per l'aplicació del Model

•

Refereixen problemes amb les persones amb el que la SCAIC respon
que no es valoren les persones sinó un model

•

L'instrument escollit no és l'adequat i que s'iniciarà un procés de
reflexió, cal dissecar el procediment administratiu iniciat per licitació i
ens demanen confiança

•

No prendran cap decisió sense comunicar-la ni acordar-la amb la
SCAIC

•

Al demanar que amb els diners de la licitació es creessin 2 places
XHUP manifesten oposició a fer passos en aquest sentit

•


El concurs queda aturat però ja havia estat licitat

12/12/14 Reunió amb Dr Martínez (Gerent ICS-IAS):
•

Única alternativa per no perdre el pressupost disponible és reactivar el
concurs per l'externalització del servei

•

És

impossible

oferir

atenció

al·lergològica

sense

passar

per

l'externalització: és un servei no bàsic de l'hospital
•

La postura de la SCAIC és esgotar totes les possibilitats d'oferir aquest
servei sense externalització

•

El model posa de manifest que l'àmbit hospitalari és propi de la nostra
especialitat

•

Cap especialitat assistencial com la nostra ha estat tant depenent tant
de concerts: han perjudicat el seu desenvolupament i inserció normal a
l'assistència pública

•

Però si l'alternativa és impossible i tenint en compte la nostra
disconformitat, volent col·laborar i amb l'objectiu comú de millorar
l'al·lèrgia a Girona acceptem la proposta:
•

Mantenir els 2 especialistes del Trueta

•

Que l'activitat es desenvolupi a l'H. Sta Caterina

•

Que la coordinació es faci des del Trueta

•

Que l'externalització sigui temporal (2-4 anys) mentre no es
pugui consolidar un servei totalment públic i integrat a l'hospital
respectiu

•

Posem de manifest la necessitat que existeixi un document
vinculant que reflecteixi aquesta proposta

•

demanem reunió comissió seguiment del model



Gener 2015: Matí Al·lergològic a Girona amb presència Dr Martínez



Cap resposta del conseller



Nou gerent a Girona:
•

No mantindrà 2 especialitstes al Trueta (baixa activitat assistencial)

•

Reunió entre Trueta i UDAM per coordinar-se

•

Entrevista a El Punt: “costa trobar especialistes que vulguin
treballar a Girona”



SEAIC proposa fer campanya de premsa conjunta pel problema amb Balears,
s'elabora un document de posicionament de la SCAIC i SEAIC



Nou concurs per externalitzar al·lèrgia a fàrmacs al CSI, publicat el 16/5/15-ICO



S'elabora un correu i es remet tot al President Mas, Conseller de Salut, Director
General CatSalut, COMB i comissió de Salut del Parlament



Aquesta informació té impacte a la premsa



Grup PSC proposa una compareixença a la comissió de salut



pendent nova reunió amb Sr Constante el 9/6/15

G) Relació – Població

•

Recull de premsa
◦

Comunicat anual pol·linosi: Jordina Belmonte i comitè Al·lèrgia respiratòria

◦

El Vespre a TV-2 (Dr Marquès)

◦

La Vanguardia, El Periódico ( Dr Marquès)

◦

La Vanguardia Medisalud (Dra Sanmiguel, Dra Garriga)

◦

La Razón (Dr Valero)

H) Secretaria Tècnica
Actualment a càrrec de l´ACADÈMIA DE CIENCIES MÈDIQUES (ACMCB)

I)

Organització actes
A càrrec de l´empresa Standing Tours

3. Informe de Tresoreria (veure pàgina següent)

4. Informe Secretaria
Nº Socis a maig de 2014: 155 socis.
Nº Socis a maig de 2015: 163 socis.
5. Precs i preguntes
- Dr Ibero: sobre el tema de les licitacions, proposa que els hospitals de la XHUP hi podrien
concórrer, si de forma majoritària ens posicionessin en conjunt.
- Dr Albert Roger: pregunta si l’acta de la reunió feta sobre la síndrome de sensibilitat
química múltiple està disponible. El Dr Marquès diu que no i es sol·licita que des de la
SCAIC es faci un document de posicionament.
Sol·licita que les informacions que es pengin a la web també s’enviin als socis per mail.
- Dr. Roger: sobre la Guia farmacoterapèutica de l’ICS demana per una queixa a l’ICS
perquè en la propera revisió hi hagi algun al·lergòleg
Dr. Marquès diu que ja hi havia existit al·lergòleg en edicions prèvies, i que es podria
preguntar si altres societats es troben en mateixa situació.
- Dra. Corominas: es queixa que actualment sembla que s’estan dividint els estudia
al·lergològics entre els que ells poden fer i els que no (citostàtics) quan les
dessensibilitzacions estan presents a les carteres de serveis de tots els serveis d’al·lèrgia.
Pregunta a qui va dirigida la convocatòria de CSI
Dr Marquès contesta que en la cartera de serveis està inclosa la dessensibilització i que no
es pot fragmentar l’activitat dels serveis d’al·lergologia.

Es finalitza la reunió a les 16:30 hores.

Dr. Lluís Marqués

Dra. Laia Ferré

President SCAIC

Secretària SCAIC

