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  L’al·lergòleg és l’especialista format per realitzar l’estudi etiològic de totes les 

malalties al·lèrgiques i abordar de forma integral el seu tractament, i per 

tant, és convenient que els pacients, infantils o adults, que pateixin alguna 

malaltia al·lèrgica, siguin, en algun moment, avaluats per un al·lergòleg. 

INTRODUCCIÓ 

 El 20-25% de la població general presenta alguna patologia al·lèrgica, entre les 

quals destaquen la malaltia al·lèrgica respiratòria (15-20%). 

  No avaluar el pacient al·lèrgic de forma integral comporta menystenir 

l’abordatge etiològic de la malatia, infradiagnosticar i no tractar altres 

comorbiditats pròpies de la malaltia al·lèrgica, i augmentar el nombre de 

derivacions entre especialistes, cosa que, al seu torn, comporta un augment 

de la despesa farmacèutica i del consum de recursos sanitaris. 



ACORD CONSTITUCIÓ DEL PLA TERRITORIAL D’ATENCIÓ 
AL·LERGOLÒGICA DEL BARCELONÈS NORD 

Criteris basats en els documents elaborats per  

“Grup de treball  del Departament de  Salut “ i  

“Societat Catalana Al·lergologia Immunologia Clínica “  

dins el Pla de Salut 2011-2015 
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Al·lèrgia respiratòria: rinitis/conjuntivitis lleu i asma 
intermitent, o amb proves de cribatge negatives (excepte 
anamnesi d'etiologia al·lèrgica).  
 

Altres al·lèrgies: les no incloses en el nivells 2-3. 
 

Administració i control de immunoteràpia subcutània 

NIVELLS DE RESOLUCIÓ ASSISTENCIAL 

Primer nivell de derivació: 

Atenció primària 



Segon nivell de derivació: 

  Al·lèrgia respiratòria: rinitis/conjuntivitis moderada/greu o persistent, asma 
persistent (lleu o moderada). 
 

 Pediatria al·lergològica no complexa. 
 

 Al·lèrgies alimentàries no complexes: reacció clínica no greu, aliments fàcilment 
identificables i evitables. 
 

 Al·lèrgies medicamentoses no complexes: reacció adversa no greu, fàrmacs 
habituals (exemple: AINES), proves diagnòstiques estandarditzades (exemple: 
beta-lactàmics). 
 

 Al·lèrgies cutànies (dermatitis atòpica, urticària/angioedema): només si clara 
anamnesi d’etiologia al·lèrgica o prova de cribratge positiva. 

Atenció al·lergològica especialitzada a CAES 



Proves cutanies (bateria estándar inhalants i aliments) 

Prick by prick 

Espirometria amb o sense prova broncodil.latadora 

Òxid Nítric exhalat 

Determinació IgE específiques 

Immunoterapia 

Segon nivell de derivació: 

Atenció al·lergològica especialitzada a CAES 



 Al·lèrgies medicamentoses: reacció greu, fàrmacs no habituals, proves complexes o 
dessensibilització.  

 Al·lèrgies alimentàries de dificil control: reacció clínica greu, múltiples aliments implicats, 
cofactors, trastorn nutricional, esofagogastroenteropaties, dessensibilització.  

 Al·lèrgies respiratòries complexes: asma persistent greu o de dificil control.  

 Patologia cutània: dermatitis atòpica greu / urticaria crònica no controlada. 

 Al·lèrgia a himenòpters. 

 Pediatria al·lergològica complexa.  

 Anafilaxi. 

 Altres: Angioedema hereditari / mastocitocis sistémica  

Tercer nivell de derivació: 

Atenció al·lergològica altament especialitzada a HUGTIP 



Proves cutanies (Proves cutànies bateries específiques) 

Prick by prick 

Proves cutànies de medicaments (proves intradèrmiques) 

Espirometria i prova broncodil.latadora 

Òxid Nítric exhalat 

Diagnòstic al.lèrgia a himenòpters  (proves intradèrmiques) 

Immunoteràpia alt risc (himenòpters, pautes no convencinals) 

Tercer nivell de derivació: 

Atenció al·lergològica altament especialitzada a HUGTIP 



Tercer nivell de derivació: 

Diagnòstic mol.lecular (microarray) 

Atenció al·lergològica altament especialitzada a HUGTIP 



Hospital de dia 

 Provocacions a fàrmacs 

 Provocacions aliments 

 Administració fàrmacs biològics 

 Desensibilització a llet i ou 

Tercer nivell de derivació: 

Atenció al·lergològica altament especialitzada a HUGTIP 



La identificació del o dels al·lèrgens responsables dels 

símptomes ens permet tractar de forma integral la malaltia 

al·lèrgica respiratòria mitjançant l'evitació de l'agent o agents 

al·lergènics responsables, i l'ús quan està indicat de la 

immunoteràpia específica com a tractament etiològic de 

l'al·lèrgia respiratòria. 

AL.LÈRGIA RESPIRATÒRIA 



Alergia 

Es pot orientar cap a una causa 
al·lèrgica utilitzant el Phadiatop® 

 Rinitis/conjuntivitis al.lèrgica 

determina si hi ha IgE 
específica a un conjunt 

d´aeroal·lèrgens rellevants 
de la nostra zona 

21.5% de la població espanyola. 

AL.LÈRGIA RESPIRATÒRIA 

Si surt positiu s'haurà de remetre a l’al·lergòleg per determinar quin 
al·lergen concret és el causant de la malaltia 



Criteri de derivació: 

Rinitis/Conjuntivitis  

moderada/greu 

amb anamnesi compatible amb etiologia al·lèrgica  

o  

prova de cribatge positiva 

 Rinitis/conjuntivitis al.lèrgica 

AL.LÈRGIA RESPIRATÒRIA 



Criteri de derivació:  

Asma persistent (lleu, moderada o greu) 

amb anamnesi compatible amb etiologia al·lèrgica 

 o  

prova de cribatge positiva 

Asma 

AL.LÈRGIA RESPIRATÒRIA 



Sol·licituds 1º visita  
Secció Al·lèrgia HUGTIP 

S o l · l i c i t u d s  R e b u t j a d e s  %  R e b u t j a d e s  

2017 3180 820 26% 

2018 2896 718 24,8% 
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Si teniu dubtes, 
consulteu al vostre 

al·lergòleg de referència 

 Primària + Al·lergòleg = 
pacient satisfet! 



Pautes de derivació de les 
malalties respiratòries 

Dra. Ebymar Arismendi 
Pneumòloga 

Hospital Clínic de Barcelona 


