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Text Familia Cañete López

Hola, som la Carme i el Xavi, pares de la Berta i la Elia.

La Berta, té 6 anys i des que vam començar el procés 
de deslletament matern vam saber que que patia APLV.

La al·lèrgia a la proteïna de la llet de vaca (APLV)
és una malaltia greu crònica, que com la resta d’al·lèrgies, 
et fa adonar-te el difícil que és en general al nostra dia 
dia, haver de portar hàbits alimentaris diferents als de 
la resta de la gent. I sempre pendents de no oblidar-nos 
l’adrenalina.

Al carrer,
malgrat suposadament ser una primera potència en 
el sector turístic i restauració, pocs restaurants estan 
preparats per a passar la prova del cotó que suposa 
tenir un client al·lèrgic.
Quan parles de al·lèrgia a la llet de vaca has de fer una 
‘màster Class’ de manipulació d’aliments al xef o cuiner 
o cambrer o ‘maitre’ del local en qüestió:
·   No, no és una intolerància.
·   No, no pot prendre llet sense lactosa
·   No, la mantega sí que té llet.
·   No, no pots haver manipulat llet o formatges abans
·   No, no pots fer servir el mateix oli si abans has fregit 
algun aliment amb formatge
·   Sí, el pa també pot contenir llet, s’ha de llegir la 
composició
·   Sí, unes olives farcides també poden portar llet
·   Sí, la pasta de vegades també té llet
·   Sí, una llonganissa també pot portar llet
·   Sí, una salsa bolonyesa també por portar llet

A l’escola,
i sobretot en edats infantils, sempre li toca al nen al·lèrgic 
fer entendre a la classe, als professors, al claustre, al 
consell escolar, al director, que compartir menjar en 
horari escolar no és bona idea; toca ser qui posa pegues 
a portar pastissos, llaminadures i qualsevol altre tipus 
de menjar en horari escolar, ja que el nen al·lèrgic no 
en pot menjar, a més de que no se’l fa participar en les
mateixes condicions que els altres nens. I costa molt 
fer entendre, en general, a la comunitat educativa què 
no, que menjar un pastís en horari escolar no forma 
part de l’educació de la nena o nen, i que per tant cal 
evitar els riscos. Malauradament ha hagut d’arribar una 
pandèmia mundial perquè algunes escoles s’adonin de 
què no és bona idea el portar ‘aquests tipus d’àpats a la
classe en horari escolar.
I

A casa,
Vam haver de minimitzar el consum de formatges i llet, 
però quan va arribar la Elia, vam haver de combinar la 
beguda d’avena amb la llet de vaca. Normalitat però 
seguretat. Tasses diferenciades, tovallons diferenciats, 
correcte emmagatzematge, rentat de mans, diferents 
tovalloles, diferent llonganissa, diferent pernil dolç, 
diferent supermercat amb etiquetatge adequat, res de 
gelats convencionals (no existeix cap sense assegurar 
que no tingui traces de llet), res de frankfurts. 

La Berta,
És un nena molt valenta, mot eixerida i amb molta 
resiliència, tot el que està aprenent a l’hospital amb 
el tractament de 13 setmanes, un matí cada setmana, 
segur que la farà més forta i l’ajudarà moltíssim per 
quan sigui més gran... L’al·lèrgia mai marxarà, però si 
aconseguim que pugui tolerar uns mil·límetres, moltes 
de les coses que hem comentat anteriorment poder 
les podem eliminar.

Així que,
quan tens la sort de creuar-te pel teu camí amb el 
Hospital Germans Trias i Pujol, Can Ruti, i la Dra 
Jurgens, i aconsegueixes i tens l’interès de l’equip 
d’al·lergologia, del servei d’infermeria de la planta 
materno infantil (la Berta, la Rosa, el Antonio, el Àlex, 
i algú més que em deixo!), la Dra Escalivada (Dr Scully 
from Ireland.. the truth is out there Doctor!!) només es 
poden tenir paraules d’agraïment.1

I especial AGRAÏMENT a la Dra Jurgens per la seva 
perseverança, per la beca aconseguida per una 
malaltia poc coneguda, i per la amabilitat i i per la 
seva empatia. Gràcies Yanina! Gràcies Hospital Can 
Ruti!

Si la vostre missió és millorar la qualitat de vida de les 
persones amb una assistència sanitària excel·lent, ho 
heu aconseguit.

Si la vostre visió és ser reconeguts com una organització 
centrada en les persones i per un excel·lent servei, ho 
heu aconseguit.

I si els vostres valors són la competència, el compromís, 
la humanitat, US HEU SUPERAT. 

UNA ABRAÇADA, FAMÍLIA CAÑETE LOPEZ

https://www.amicsdecanruti.org/


Desensibilització en pacients amb al·lèrgia persistent i de mal pronòstic a 
llet de vaca i/o ou en població pediàtrica
---
Desensibilización en pacientes con alergia persistente y de mal pronóstico a 
leche de vaca y/o huevo en población pediátrica

www.amicsdecanruti.org

Text Marta Toboso
Soc la Marta, mare d’un nen de 9 anys diagnosticat de PLV (al·lèrgia a la proteïna de llet de vaca) des dels 6 mesos. 
L’Àlex, des d’aquesta edat, ha hagut de seguir una dieta molt estricta sense llet de vaca. No només significa no 
poder menjar iogurs ni formatge, sinó cap aliment que “pueda contener trazas de leche” que són moltíssims.

Aquest fet ens ha afectat en diferents aspectes del dia a dia com per exemple:

 -Patiment a l’hora de deixar en mans d’un tercer l’alimentació del nostre fill ja que és una al·lèrgia que, 
amb facilitat, es confón amb la intol·lerància a la lactosa. Hem patit diferents errors i això fa que estiguem 
intranquils quan el nostre fill no és amb nosaltres.

 -Tenir sempre en compte que si fa alguna activitat on hi hagi implicat el menjar, ell s’ha de portar el seu 
especial de casa (aniversaris, restaurants, nits de pijama…….) això no deixa cap marge a la improvització. Tots els 
moviments han d’estar pensats amb temps perquè sinó se’n queda fora.

 -Això fa que tingui menys autonomia perquè sempre depèn de la nostra supervisió.

 -I tot això fa que l’Àlex se senti diferente als seus amics companys.

Ara que ha entrat al “Programa de desensibilització” estem molt contents ja que visualitzem normalitat a la vida 
de l’Àlex en un futur molt proper. Serà un canvi molt positiu que celebrarem… de fet, ja l’estem començant a 
celebrar. És d’agraïr que hi hagi metges i metgesses disposats a ajudar nens i nenes amb al·lèrgies tan greus a fer 
aquest canvi ja que, sen dubte, és un punt d’inflecció enorme. L’Àlex guanyarà en qualitat de vida i això, no té preu.
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