L’Hospitalet de Llobregat. 16 de març de 2020

Benvolguts i benvolgudes, us enviem les recomanacions que ha elaborat la Sociedad
Española de Alergia e Inmunología Clínica (SEAIC), i que la SCAIC subscriu, adaptades
al nostre àmbit assistencial i territorial.

“RECOMANACIONS DE LA SEAIC AL CONJUNT D’AL·LERGÒLEGS SOBRE LA GESTIÓ
DE CONSULTES D’AL·LERGOLOGIA EN L’ESTAT D’ALARMA PER COVID-19”
“Barcelona, 16 de març de 2020
Benvolguts companys:
Com sabeu, amb data 14 de març, el President del Govern de l’Estat ha decretat l’Estat d’Alarma
per la crisi sanitària del COVID-19 (Real Decreto 463/2020). Entre d’altres el R.D. estableix
l’obligatorietat de restringir la mobilitat dels ciutadans, essent l’assistència a centres sanitaris una
de les excepcions.
En un exercici de responsabilitat per frenar la possibilitat de contagis, el “Comité de Crisis de la
SEAIC” ha elaborat una sèrie de recomanacions per als al·lergòlegs tant en exercici públic com
privat.
De tota manera, aquestes recomanacions estan subjectes a les instruccions jeràrquiques de les
direccions de cada centre així com a possibles canvis de les ordres dictades per instàncies
superiors.
LA SEAIC RECOMANA:
• La suspensió de totes las consultes i proves diagnòstiques d’ Al·lergologia que no siguin

prioritàries o urgents. En aquells centres que sigui possible, es pot contemplar la
realització de consultes telefòniques i/o per telemedicina.
• Endarrerir l’administració de dosis d’immunoteràpia específica injectada (tant d’al·lèrgens
respiratoris com de verí d’himenòpters), sempre a criteri de l’al·lergòleg prescriptor i
tenint en compte les necessitats terapèutiques del pacient.
• Endarrerir l’administració de dosis de medicaments biològics, sempre a criteri de
l’al·lergòleg prescriptor i tenint en compte les necessitats terapèutiques del pacient.
S’ha de considerar la possibilitat de facilitar la dispensació de medicament per a que el
pacient se l’autoadministri al seu domicili
• Endarrerir l’inici de tractaments de dessensibilització (immunoteràpia oral) amb aliments.
En aquells pacients que estiguin en procés de dessensibilització, es recomana mantenir
la dosi estable tolerada pel pacient i suspendre l’increment de dosi per evitar la
possibilitat de reaccions que poguessin motivar visites a urgències.
• NO ENDARRERIR els procediments de dessensibilització amb fàrmacs, sempre a
criteri del metge prescriptor i tenint en compte les necessitats terapèutiques del pacient.
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A la sala de premsa de la web SEAIC (o clicant aquí) també podreu accedir a un document de
preguntes i respostes en relació a les malalties al·lèrgiques i la infecció per COVID-19 que pot
ser útil per als vostres pacients.”
Des de la SCAIC aprofitem per recordar les recomanacions de protecció i prevenció dictaminades
pel Departament de Salut en funció del nivell de risc:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-professionals/
I les recomanacions en relació a l’exercici en el sector privat del Col·legi de Metges de Barcelona:
https://www.comb.cat/cat/actualitat/noticies/noticies_fitxa.aspx?Id=ydVK%2bKx3dTF4CKu58VC
i0A%3d%3d

En nom de la Junta de la SCAIC, ànims i moltes gràcies per la vostra feina i dedicació.

M Teresa Dordal
Presidenta
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