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La càtedra d'Al·lèrgia que comença la seua marxa a la fi del 2010, realitza la seua
primera renovació a l'estiu de 2013, després de la signatura del conveni de renovació
entre els mateixos membres del seu inici, la Universitat Miguel Hernández, la Societat
Espanyola d'Al·lèrgia i els laboratoris, ALK-Abelló SA, BIAL Industrial Farmacèutica
SA, DIATER SS, THERMOFISHER i STALLERGENES SA.
Objectiu Formació de la Càtedra d’Al·lèrgia

De les seues dues línies bàsiques d'actuació en Formació, l'elaboració d'un llibre
de text per al Grau de Medicina, malgrat un important retard, ja s'estan enviant a
l'Editorial RMA de Barcelona, els capítols 37, que han realitzat més de
60 professors de les diferents Facultats de Medicina Espanyoles. El termini de terminació
d'esborranys s'ha acabat a l'abril de 2015 i es preveu que al llarg del 1er semestre estiga
llest, tant en premsa, com en la pàgina WEB per als usuaris del llibre, creada amb el
Grup ENFOCA d'Alacant per a la seua constant actualització al llarg dels pròxims 4
anys.
En la seua segona línia de Formació, la Càtedra està col·laborant amb el Màster
Universitari “online” de Recerca en Medicina Clínica, amb una nova assignatura
titulada “Tècniques in vivo i in vitro”, especialment dedicada a Especialistes que
requerisquen docència de recerca en laboratori, tant “in vitro” com “in vivo”, com a
Especialistes d'Immunologia, Al·lèrgia, Farmàcia, Biologia, etc., que poden cursar aquest
Màster des del seu lloc de treball. A més la Càtedra d'Al·lèrgia ha dotat 2 ajudes per a
membres de la SEAIC que vulguen cursar aquest Màster, de la meitat de la Matricula, i
que aquest curs ha sigut sol·licitada per l’Al·lergòloga, Gemma Mencía Sánchez, a la
qual se li ha adjudicat en el pagament del 2º semestre.
La pròpia càtedra, seguirà proporcionant almenys 2 beques específiques del 50%
del cost del curs als alumnes procedents d'aquesta Societat en els pròxims cursos. Tot açò
complint i ampliant l'objectiu 1º d'aquesta línia Formativa de la Càtedra.
Objectiu Recerca de la Càtedra d’Al·lèrgia

Respecte a la recerca en l'Àrea d'Al·lèrgia i Immunologia, s'han desenvolupat
treballs de recerca en el camp de l'al·lèrgia alimentària, i a medicaments, havent-se pogut
contractar amb càrrec a aquesta càtedra un becari, en convocatòria oberta, que s'ha
renovat aquest mes de març, en la figura de Laura Isabel Velásquez Castrillón, que es
continuarà 6 mesos més, i es podrà perllongar mentre dure el conveni de col·laboració de
la Càtedra. Açò suposa fins ara, entre el gastat i compromès de 14400€ per a aquest
apartat de Becaris.
Aquestes línies de recerca s'han fet dins del marc dels projectes FIS=8/1892, FIS
11/01634 i de la XARXA de Recerca del FIS 07/0064/022 que finalitze en 2014, i que ha
sigut renovada per altres 4 anys en la Xarxa de Reaccions adverses a al·lèrgens i fàrmacs
(RD12/0013/0017).
També i dins del marc del 2n objectiu d'aqueixa línia, des del curs 2011-12, el
director de la Càtedra és el responsable del programa de Doctorat en Medicina Clínica,
que ha permès als alumnes que realitzen el Màster abans citat, poder
realitzar amb accés directe, la tesi doctoral en el Dpt. de Medicina Clínica, i el pla de la
qual finalitza en 2017.

Des de l'any 2014 el Director de la Càtedra participa com a membre promotor,
en el nou Doctorat d'Excel·lència, Salut Pública, Ciències Mèdiques i Quirúrgiques, que
permet als alumnes que acaben el Màster abans citat, incorporar-se als nous plans
d'estudi de doctorat recentment modificats.
Objectiu Difusió de la Càtedra d’Al·lèrgia

I finalment en aquest 3º punt d'organització d'activitats de difusió científica, la
càtedra contínua col·laborant amb l'Associació Valenciana d'Al·lèrgia i Immunologia
Clínica (AVAIC), amb l'anterior president, D. Javier Montoro, i la seua actual presidenta
Sra. Mónica Antón Gironés, en la celebració de les sessions “en línia” de la pròpia
Associació Valenciana d'Al·lèrgia dins de les Instal·lacions del Dpto. de Medicina
Clínica, que permet l'assistència dels membres de la província d'Alacant, i a voltes de
Múrcia, sense haver de desplaçar-se a València, duplicant en nombre d'assistents a les
mateixes.
També dins d'aquesta objectiu s'ha assessorat i s'assessora de forma individual a
professors de Medicina que volen acreditar-se davant l’ANECA, per a en el seu moment
optar a les places de Professor Titular d'Universitat.
Respecte al capítol de despeses, solament s'han generat despeses administratives
corresponents al pagament dels serveis administratius a la secretària de la Càtedra,
Sandra Cañizares, el correu de la qual és catedradealergia@umh.es, i els corresponents a
la Becària, i els de la preparació del llibre, i plataforma web.
Solament cal ressenyar que a la Càtedra donat el nou conveni de Càtedra de
“Mecenatge” que redueix substancialment la quantia anual, segueix realitzant totes les
funcions que es van signar en el Conveni de renovació en 2013.
Annex 1. Autors de llibre d'Al·lèrgia per a Grau en Medicina.
Annex 2. Publicacions de recerca realitzades 2103-2014 i projectes en execució i
sol·licitats.
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