
El dia 2 de juny és el “Dia mundial de la Miastènia”.
El dia mundial de la Miastènia, els malalts, els seus familiars,
els professionals sanitaris i les associacions de pacients,
ens apleguem per divulgar el coneixement de la malaltia,
els problemes quotidians dels afectats, els avenços en el 
diagnòstic i tractament, explicant la importància de la recerca en 
Miastènia i  també  per reivindicar l’elaboració d’un pla d’actuació 
integral per part de l’administració.
La Unitat de Malalties Neuromusculars de l’Hospital de Sant Pau, 
les associacions AMES i AMICAT hem organitzat aquest acte, amb 
la il·lusió que es compleixin tots els objectius. 

El día 2 de junio es el "Día mundial de la Miastenia”.
El día mundial de la Miastenia, los enfermos, sus familiares,
los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes,
nos reunimos para divulgar el conocimiento de la enfermedad, los 
problemas cotidianos de los afectados, los avances en el diagnóstico 
y tratamiento, explicando la importancia de la investigación en 
Miastenia y también para reivindicar la elaboración de un plan de 
actuación integral por parte de la administración.
La Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital de Sant
Pau, las asociaciones AMES y AMICAT hemos organizado este acto, 
con la ilusión de que se cumplan todos los objetivos.



“Junts contra la miastènia”

Programa
2 de juny de 2015 – Sala d’actes – Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

12.00 h
Inauguració:
Dr. R. Blesa, director del Servei de Neurologia. Hospital de Sant Pau
Dr. J. Krupinski, president de la Societat Catalana de Neurologia

12.15 h
25 anys del Registre Miastènia Gravis (MG) d'Osona: la MG es una 
malaltia infradiagnosticada
Dr. J.M. Aragonés, Hospital Universitari de Vic

12.30 h
Miastènia: Què sabem, què creiem que sabem i què ens espera en el 
futur 
Dra. I. Illa, Hospital de Sant Pau

12.50 h
Importància de les associacions de pacients
Sra. P. Robles, presidenta d’AMES
Sr. J. M. Ripoll Marco, president d’AMICAT.

13.10 h
PREGUNTES DE L’AUDIÈNCIA

13.45 h
Clausura de l’acte
Dra. I. Illa, Hospital de Sant Pau
Dr. Albert Salazar, director gerent. Hospital de Sant Pau
Dr. Carles Constante, director general de Planificació i 
Recerca en Salut

14.00 h
Acte lúdic a càrrec del grup dirigit per
Sr. J. Ximenez “El Petitet”, pacient amb Miastènia
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